ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 920
Проект на Правилник за допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Общински пазари” – бюджетна дейност към Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари” – бюджетна
дейност към Община Сливен, както следва:
Параграф единствен. Допълва Приложение № 1 от Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари” –
бюджетна дейност към Община Сливен с нова т. 13, както следва:
„13. Поземлен имот с площ 998 кв. м., с идентификатор №
67338.560.212, актуван с Акт за частна общинска собственост №
3642/26.09.2017 г. с данъчна оценка към момента на утвърждаване на акта
30 339.20 лв. /тридесет хиляди триста тридесет и девет лева и 20
стотинки/”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 921
Проект на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на Общинско предприятие „Озеленяване“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване“, както
следва:
§1. Наименованието на правилника се изменя така: Правилник за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове“.
§2. В чл. 1 след думата „Озеленяване“ се добавя „и гробищни
паркове“.
§3. В чл. 2 след думата „Озеленяване“ се добавя „и гробищни
паркове“.
§4. В чл. 5 се създават нови алинеи, както следва:
1. Създава се нова ал. 4 със следния текст: „Управление,
стопанисване и поддържане на гробищните паркове на територията на град
Сливен.“
2. Създава се нова ал. 5 със следния текст: „Определяне на ден, час и
място за извършване на погребения, поддържане на регистър на покойници

по гробищни паркове, парцели, гробни места, урнови гробове, урнови
ниши.“
3. Създава се нова ал. 6 със следния текст: „Изкопаване и оформяне
на гробно място, изваждане и обеззаразяване на кости, полагане на ковчег,
заравяне на гроб.“
4. Създава се нова ал. 7 със следния текст: „Осъществяване на
услуги, включени в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен и обслужване на гражданите по повод на погребения,
ексхумации, събиране и преместване на тленни останки.“
5. Създава се нова ал. 8 със следния текст: „Организиране и
контролиране на обществения ред и пропускателния режим в гробищните
паркове.“
6. Създава се нова ал. 9 със следния текст: „Осъществяване на
контрол върху спазването на Наредбата за гробищните паркове и
погребално-обредната дейност на територията на град Сливен.“
§5. Чл. 14 придобива следната редакция: „Структурата и
числеността на общинското предприятие се утвърждава от Общински
съвет Сливен, съгласно Приложение № 1 към Правилника, което е
неразделна част от същия.
§6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст на чл. 15 става ал. 1 със следното съдържание:
„Числеността на персонала е 63 бр., съгласно структурата по Приложение
№ 1.“
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст: „Длъжностното
разписание се изготвя от директора на общинското предприятие и се
утвърждава от кмета на общината.“
§7. В чл. 16 се създава нова точка 2 със следното съдържание:
„2. Недвижими имоти – гробищни паркове по Приложение № 2.“
§8. В чл. 18 думата „Предприятието“ се заменя с „Директорът“.
§9. Изменя Приложение № 1 както следва:

Приложение №1
Към чл. 14 на
Правилника
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН
СЪСТАВ НА ОП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ”

ДИРЕКТОР
1 бр.

Звено „Озеленяване“

Звено „Административнофинансово обслужване“

34 бр.

5 бр.

Звено „Гробищни паркове“
23 бр.

§10. Създава ново Приложение № 2 както следва:

Приложение № 2
към чл. 16, т. 2
от Правилника
Недвижимо имущество - гробищни паркове
№
по
ред

Наименование

Наличност

1

Поземлен
имот
с
идентификатор
67338.565.209 и площ 25 234 кв.м., съгласно
АПОС № 3652/12.10.2017 г.

1

2

Сграда с идентификатор 67338.565.209.1, на
един етаж с площ 48 кв.м., съгласно АПОС №
3652/12.10.2017 г.

1

4,718.00

3

Поземлен имот с идентификатор 67338.76.24
и с площ 142 378 кв.м. съгласно АПОС №
3656/12.10.2017 г.

1

1,868,117.40

1

688,012.80

1

7,006.10

4
5

Поземлен имот с идентификатор 67338.76.23
и с площ 52 440 кв.м. съгласно АПОС №
3655/12.10.2017 г.
Поземлен имот с идентификатор 67338.76.22
и с площ 534 кв.м. съгласно АПОС №
3654/12.10.2017 г.

Стойност /лв./

400,392.90

6

Поземлен имот с идентификатор 67338.609.2
и с площ 199 985 кв.м. съгласно АПОС №
3653/12.10.2017 г.

1

2,623,803.20

7

Сграда с идентификатор 67338.609.2.4, на
един етаж с площ 100 кв.м. и сграда с
идентификатор 67338.609.2.14, на един етаж с
площ 282 кв.м., съгласно АПОС №
3653/12.10.2017 г.

1

52,999.50

1

2,769,862.60

8

9

Поземлен
имот
с
идентификатор
67338.527.193 с площ 94 529 кв.м., ведно със
сграда с идентификатор 67338.527.193.1, на
един етаж с площ 37 кв. м. и сграда с
идентификатор 67338.527.193.3 на един етаж с
с площ 55 кв. м.,
съгласно АПОС №
3700/23.11.2017 г. Стойността на земята е
2 743 458.40 лв., а стойността на сградите –
26 404.20 лв.
Поземлен
имот
с
идентификатор
67338.701.450 и площ 17059 кв.м., съгласно
АПОС № 3151/12.10.2017 г.
ОБЩО

359,262.50
1
8,774,175,00

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Трудовите правоотношения на лицата, работещи в гробищните
паркове в дейност „Обредни домове и зали“ преминават в ОП „Озеленяване и
гробищни паркове“ по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§12. Правилникът влиза в сила от 01.01.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 922
Проект на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията, устройството и дейността на
общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ 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 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията, устройството и дейността на общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ Община Сливен.
§1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 придобива следната редакция: „Управление на
общинските горски територии, устройство и отчет на горите, създаване на
нови гори и борба с ерозията, провеждане на възобновителни, отгледни,
санитарни, принудителни и технически сечи, ползване на дървесината,
странични ползвания, маркиране, сортиментиране, кубиране, подготовка за
провеждане на търгове за продажба и сеч на дървесина, осъществяване на
мероприятия по защита на горите и тяхното обследване, охрана на горите и
контрол, разсадниково производство, както и други дейности възложени
му с решение на Общински съвет.“
2. Ал. 2 придобива следната редакция: „Изпълнение на общински
дейности, свързани със стопанисването, ползването и управление на
земеделски земи от ОПФ и водни ресурси, включващи езера, рибарници и
язовири, които не са отредени за общо ползване.“
3. Създава се нова алинея 4, със следния текст: „Всички дейности
се осъществяват в съответствие със Закона за горите и подзаконовите му
нормативни актове, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОС, ЗООС, всички подзаконови

нормативни актове по тяхното прилагане и приетите наредби от Общински
Съвет Сливен.“
§2. Чл. 6 придобива следната редакция: „С решение на Общинския
съвет се определят:
1. Предметът на дейност на Общинското предприятие;
2. Седалището и адресът на Общинското предприятие;
3. Структурата и числения състав на Общинското предприятие;
4. Размерът на предоставените средства по чл.16 от този Правилник;
5. Други, когато закон или подзаконов нормативен акт изисква това.“
§3. Чл.7, ал. 3 придобива следната редакция: „Към предложенията
по ал. 1 задължително се прилагат проект за числен състав и проект на
бюджет.“
§4. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 придобива следната редакция: „Общинското предприятие
осъществява дейността си по одобрен от Общинския съвет бюджет,
неразделна част от общинския бюджет.“
2. Ал. 3 се заличава.
§5. Чл. 14, ал. 1 придобива следната редакция: „Директорът на
общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.“
§6. В чл. 15 се прави следното изменение: Изразът „в Плансметката по чл.13, ал.2" се заменя с израза „на общинското предприятие“.
§7. В чл. 17, текстът придобива нова редакция: „Разходите на
общинското предприятие включват:“
§8. В чл. 21 се правят следните промени:
1. В ал. 1 изразът „План-сметка за“ се заличава;
2. В ал. 2 след изразът „по предназначение“ се добавя „и за
непредвидени разходи, които са от съществено значение в рамките на
одобрения бюджет.“
3. Ал. 3 придобива следната редакция: „Актуализация на
одобрените разходи се извършва след разглеждане и утвърждаване от
Общински съвет на основание мотивирано предложение от Кмета на
общината, по предложение на Директора на предприятието, заедно с
общинския бюджет.“
4. Ал. 5 се заличава.
§9. Чл. 23 ал. 2 придобива следната редакция: „Разпределението се
извършва по предложение, одобрено от Директора на предприятието и
утвърдено от Кмета на Общината.“
§10. В чл. 24, се правят следните изменя:
1. В ал. 2 изразът „сключва трудов договор с него“ се заменя с
израза „сключва с него договор за възлагане на управлението.“
2. В ал. 4, т. 3 изразът „План сметката“ се заменя с израза „Проект
на бюджет".

§11. В чл. 25 думите „и длъжностната характеристика“ се
заличават.
§12. В чл. 31, след изразът „Общински съвет-Сливен“, се добавя
запетая и текст „съобразно утвърдената структура в Приложение № 1,
което е неразделна част от правилника.
§13. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изразът „Структурата и разпределението на длъжностите
са описани в Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника“, се
заличава.
2. Ал. 2 се изменя както следва: „Структурата и численият брой на
служителите в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ е съобразен с
дейността и функционалните му задачи, като се актуализира ,когато е
необходимо от Общински съвет, по предложение на Кмета на Общината,
изготвено от Директора на предприятието.“
§14. Изменя Приложение № 1 както следва:
Приложение №1
Към чл. 31 на
Правилника
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА
ОП „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”

ДИРЕКТОР
1 бр.

Звено „Обща
администрация“

Звено „Специализирана
администрация“

6 бр.

13 бр.

§15. Отменя Приложение № 2 към Правилника
Заключителна разпоредба
§16. Правилникът влиза в сила от 01.01.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 923
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.55 ал.1, се правят следните изменения
В т. 58, текстът „90.00 лв.“ се заменя с „70.00 лв.“
Създава се нова точка 62 със следния текст: “За услуги в гробищните
паркове се заплаща цена както следва:
а) Изкопаване с багер на ново гробно място, спускане на ковчег,
заравяне, оформяне и аранжиране на гроб (поставяне на надгробен знак,
цветя, венци, фенер за свещи) – 90 лв.
б) Ръчно изкопаване на ново гробно място, спускане на ковчег,
заравяне и оформяне на гроба ( поставяне на надгробен знак, цветя, венци,
фенер за свещи), за гробищни паркове “Ново село” и “Клуцохор” – 150 лв.
в) Полагане на кости в гробно място – 25 лв.
г) Изкопаване, полагане и заравяне на урна в стар гроб и урнов гроб
– 36 лв.
д) за влизане на превозни средства в гробищните паркове – 1 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 924
Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната
дейност на територията на град 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 гробищните паркове и погребално-обредната
дейност на територията на град Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 925
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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Не 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 926
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.
декември 2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2017 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2017 г. по източници на
финансиране.
5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 6 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

7. Приложение № 7 – Разпределение на средствата по Решение
№254/1997г. на Общински съвет-Сливен за финансовата 2017 год.
8. Приложение № 8 – Предложение за финансови средства за спортна
дейност по функции „БЮДЖЕТ 2017 година”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 927
Даване на съгласие за промяна предназначението
на поземлен имот 011066 в землището на с. Селиминово

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна на предназначението на имот № 011066
в землището на с. Селиминово с начин на трайно ползване «пасище с
храсти» за «изграждане на обект на техническата инфраструктура –
разширение на подстанция Бинкос» за нуждите на „УИНД ЕНЕРДЖИ
2007” ЕООД
2. Определя срок от 2 години за валидност на предварителното
съгласие.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 928
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:
1. Прекратява дейността на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД.
2. Открива процедура по ликвидация на „Център за кожновенерически заболявания – Сливен“ ЕООД.
3. Определя срок на ликвидацията – 8 месеца, считано от датата на
вписване в Търговския регистър;
4. Определя за ликвидатор Станимир Русев Комбалов правоспособен юрист.
5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1.5
минимални работни заплати за срока по т. 3. Средствата за възнаграждение
и осигуровки са за сметка на дружеството;
6. Възлага на кмета на общината да подпише договор с ликвидатора.
7. Решението по т. 1 влиза в сила след получаване на съгласие от
Министъра на здравеопазването.
8. Възлага на ликвидатора да предприеме необходимите действия по
вписване на решението в Търговския регистър, да извърши оценка на
активите и внесе за приемане началния ликвидационен баланс до 30 дни от
датата на вписване в Търговския регистър.

9. Предлага на ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“АД – гр. Сливен да започне процедура за откриване на отделение
за кожно-венерически болести.
10. Дава съгласие на ликвидатора да отдаде под наем на МБАЛ „Д-р
Иван Селимински - Сливен“АД – гр. Сливен всички активи, необходими за
откриване на отделение за кожно-венерически заболявания

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 929
Обявяване конкурс за избор на управител на
„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 1 и чл.
39 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен
в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1
Сливен” ЕООД, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
 Избор на управител на Еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност „Дентален център – 1 Сливен”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 Образование – висше, съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗЛЗ – лекар по
дентална медицина с призната специалност;
 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;/Европейски формат на автобиография /СV/
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 –
Квалификация по „Здравен мениджмънт” е предимство;
7. Документ удостоверяващ продължителността на професионалния
опит – трудова книжка, служебна книжка, договор за възлагане и други;
8. Свидетелство за съдимост.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството
на Община Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за
конкурса.
г/ Бизнес-задача, в съответствие със стратегията за развитие
на дружеството:
 Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2018 г. – 2020 г./ със следните показатели:
- рентабилност;
- производителност;
- нетни приходи от продажби, в т.ч. приходи от основна дейност,
приходи от наеми;
- печалба;
- намаляване на разходите;
- нови пазари /разработване на нови услуги/;
- използване на съоръженията;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- финансови задължения;
- ефективност на приходите;
- финансова автономност;
- инвестиции;
д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.

3. При липса на подадени заявления или липса на кандидати
отговарящи на посочените условия, удължава крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса с 15 дни.
4. Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 930
Изменение на Решение № 1402 от 27.08.2014 г.
за приемане на методика по чл. 17 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Сливен

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. В точка 1.2. изречение второ се изменя така: „Сумата се променя
с %-та на увеличение на минималната месечна работна заплата за страната
спрямо предходната година.”.
§ 2. Точка 2 се изменя така:
„2. Дейност „Детски градини”:
2.1. Стандарт за едно дете, определен въз основа на разходи за храна
(брой деца в яслени и целодневни групи, брой работни дни през годината,
среден дневен оклад от предходната година и средна посещаемост) и
разходите за друга издръжка, утвърден със заповед на кмета на общината:
а) в яслена група и 2-4 годишна възраст в целодневна група;
б) 2-4 годишна възраст в полудневна група;
в) 5-6 годишна възраст в целодневна група;
в) 5-6 годишна възраст в полудневна група.
2.2. Добавка за детски градини, отоплявани с течно гориво – 40 лв. за
дете в целодневна група и 20 лв. за дете в полудневна група.

2.3. Добавка за детска градина с до 25 деца - 1500 лв.
2.4. Възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя на
педагогическия персонал в полудневна група, съставена изцяло от деца 2-4
годишна възраст.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 931
Окончателен доклад за „Определяне на морфологичния състав
на битовите отпадъци на община Сливен, 2016 г.” и
„Анализ на необходимостта от допълнителна инфраструктура в регион
Ямбол за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване
на отпадъците, 2017 г.“, неразделни части от Програма за управление на
отпадъците на община Сливен 2015 г. – 2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема „Окончателен доклад за „Определяне на морфологичния
състав на битовите отпадъци на община Сливен, 2016 г.” за неразделна
част от Програмата за управление на отпадъците на община Сливен 20152020 г.
2. Приема „Анализ на необходимостта от допълнителна
инфраструктура в регион Ямбол за постигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците, 2017 г.“ за неразделна част от Програмата
за управление на отпадъците на община Сливен 2015-2020 г.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 932
Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен
и неговите ПК за периода 01.01.2017-30.06.2017 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите
ПК за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 ГОД.
Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.6 на Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Ви предоставям настоящия отчет за дейността на Общински съвет Сливен и неговите
комисии през първото шестмесечие на настоящата година.
И през отчетния период като орган на местното самоуправление Общинският
съвет Сливен следва в работата си приоритети като актуализиране и усъвършенстване
на нормативната база, провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика,
подкрепа кандидатстването на Община Сливен в европейски програми, подкрепа на
местния бизнес и жителите на общината.
Във връзка с изборите за народни представители бе извършена персонална
промяна в състава на общинския съвет, като на мястото на г-н Кольо Милев като
общински съветник положи клетва Станимир Савов. Поради тази причина бяха
направени промени в съставите на постоянните комисии.
Същинската работа на Общинския съвет е в неговите работни органи –
постоянни и временни комисии. През периода няма създадени и функционирали
временни комисии. На регулярно провежданите заседания на постоянните комисии
съветниците разглеждаха материалите за заседанията на общинския съвет, както и
постъпилите в деловодството искания, жалби и сигнали от граждани и юридически
лица.
Участието на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии е
81.64%. В почти всяка от комисиите са проведени по три и повече заседания на месец.
№
По
Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Постоянна
комисия
НУЗАОбС
ОСМС
ЕИМСТПИ
ФБИР
ИПУТ
ОНКВ
ЗСЖП
ДМС
ОК
ООСТС
РНМ

Брой
членове

Брой
% призаседания състващи

9
13
10
13
11
11
9
14
12
10
7

20
19
17
18
17
22
20
16
18
16
17

84.44
74.49
76.47
68.38
73.80
71.07
96.67
93.30
78.24
83.75
97.48

Брой
разгледани
въпроси
301
189
84
210
149
207
269
105
165
126
104

През отчетния период най-много заседания е провела комисията по образование,
наука, култура и вероизповедания – двадесет и две.
Най-натоварена е била комисията по нормативна уредба, законосъобразност
актовете на Общинския съвет, която е провела деветнадесет заседания, на които са
разгледани 301 въпроса.

През отчетния период Общинският съвет Сливен е провел 6 редовни заседания.
Утвърди се практиката за провеждане на едно заседание всеки месец, което позволява
разпределение, обсъждане и съгласуване на внасяните материали в заседанията на
постоянните комисии.
От тях по важни са:
 План за финансово оздравяване на община Сливен,
 Създаване на ОП „Озеленяване“ и приемане на Правилник за дейността
му;
 Бюджетна прогноза за периода 2018-2020год. в частта за местните
дейности на Община Сливен;
 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Сливен и план за изпълнението и.
 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, приоритетна ос
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP0011.015 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 – Сливен“, Инвестиционен приоритет 4 „Социална
инфраструктура” с проектно предложение: „Изграждане на общинска
инфраструктура за предоставяне на социални услуги“.
 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община
Сливен“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА
ГРИЖИТЕ
ЗА
ДЕЦА“,
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 Прекратяване на „Медициниски център за рехабилитация и спортна
медицина – Сливен“ЕООД чрез вливането му в „ДКЦ1-Сливен“ЕООД.
Продължи актуализацията на нормативната уредба на общината.
Приеха се следните наредби:
 Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на
територията на Община Сливен.
 Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни
подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.
 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община
Сливен.
Актуализираха се следните нормативни актове:
 Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на
територията на община Сливен.
 Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране
на моторни превозни средства на територията на община Сливен.
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен.
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли,









детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на
територията на Община Сливен.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен.
Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен,
Правилника за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения общинска собственост да се ползват за нуждите на физическото
възпитание и спорта, и свързаните с тях обслужващи и спомагателни
дейности.
Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Градска мобилност“.

В заседанията на Общинския съвет през отчетния период са внесени по
утвърдения дневен ред 185 предложения, от които 10 са включени в дневния ред на
заседанията на основание чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, т.е. около 18% от общия брой на предложенията.
Средната продължителност на едно заседание е 2 часа и 10 минути. Това се
дължи на използваната програма за безхартиено заседание на Общинския съвет, чрез
която се облекчават и ускоряват процедурите по разглеждане на точките от дневния
ред, гласуването, включително и поименният вот и на съгласуваност на равнище
постоянни комисии и председателски съвет.
През периода от разгледаните на заседанията предложения 145 са внесени от
кмета на общината, а 40 от общински съветници. В това отношение активност са
проявили:
Мустафа Мустафов – 10
Соня Келеведжиева – 9
Д-р Димитър Павлов – 6
Пламен Крумов –4
Димитър Митев – 3
Георги Стоянов – 2
д-р Иван Данчев – 2
Мария Григорова – 1
Момчил Пантелеев – 1
Стефан Христов – 1
Тодор Начев - 1
Христо Котов -1
Форма на контрол върху дейността на кмета са питанията на общинските
съветници. През отчетния период има постъпили четири питания към кмета.
1. Иван Петров относно закупуване на пограмни продукти и доставка на
консумативи от Информационно обслужване;
2. Момчил Пантелеев относно стопанисването и поддържането на пътя СливенИчера;
3. Радослав Кутийски относно изпълнението на проект «Осигуряване на топъл
обяд в Община Сливен»

4. Деян Дечев – относно акт за финансов одит на Регионален исторически музей
Сливен от АДФИ – София.
Кметът на общината даде отговор на питанията в срока определен в Правилника
за организацията и дейността на Общиниски съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодествшето му с общинската администрация.
Трябва да отбележа, че през отчетния период няма върнати за ново разглеждане
нито оспорени решения от областния управител на област Сливен и от Кмета на
община Сливен. Това показва една добра подготовка и съгласуваност при подготовката
на предложенията за заседанията на Общинския съвет.
Предложенията, Протоколите от заседанията на Общинския съвет и приетите
подзаконови нормативни актове се разгласяват на населението на Община Сливен, като
се публикуват на официалната интернет страница на съвета в законоустановените
срокове и всеки, който има желание може да се запознае с тях.
Надявам се с взаимните усилия на всички нас да постигнем още по-добри
резултати в своята дейност, за да може след две години да се поздравим с успешен и
ползотворен мандат.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 933
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Първото тримесечие на 2018 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Първото тримесечие на 2018 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2018 ГОДИНА
м. януари
1. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2018 година.
2. Утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2018
год.
3. Утвърждаване Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране
на деца и младежи за 2018 година.
4. Утвърждаване План за младежта за 2018 година.
5. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2017-2018 г.
м. февруари
1. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН - община Сливен за 2017 г.
2. Утвърждаване годишния отчет за дейността на Фонд „Култура“ към Община
Сливен и Годишната приходно-разходна план-сметка за 2017 год.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
м. март
1. Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите постоянни
комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 год.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Сливен, приети от м.
юни до 31.12.2017 год.
3. Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на
читалищата от община Сливен за 2017 година.
4. Утвърждаване на доклада и финансовия отчет за дейността на комисията на
общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен за 2017 г.
5. Отчет на Общинска програма за насърчаване на използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 год.
6. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 год.
7. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 934
Даване на съгласие за прекратяване на членството на Община Сливен
в Сдружение „Тракийски Туристически район“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за прекратяване на членството на Община Сливен в
Сдружение с нестопанска цел „Тракийски Туристически район“.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия и подаде молба за прекратяване на членството на Община Сливен
в Сдружение с нестопанска цел „Тракийски Туристически район“, на
основание чл. 11, ал. 1 от Устава на Сдружението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 935
Определяне на представител на община Сливен в Комисия
за изработване на областна здравна карта за Област Сливен

На основание чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя Д-р Димитър Павлов – лекар, общински съветник,
Председател на ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при
Общински съвет Сливен, за представител на Община Сливен в Комисия за
разработване на областна здравна карта за област Сливен
2. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 936
Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост:
стадион, находящ се в местност „Карандила“ по кадастралната карта
на гр.Сливен, актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 3428/11.03.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 от ЗК, във връзка с чл. 87 от ППЗК, Решение
№ 801 от 31.08.2017 год., взето от Общински съвет – град Сливен, за
откриване на процедура по предоставяне на концесия на недвижим имот
публична общинска собственост, представляващ стадион, находящ се в
местност „Карандила“ по кадастралната карта на гр.Сливен, протоколи на
Комисия, назначена със Заповед № 15-2164/07.09.2017 год. на кмета на
Община Сливен, доклад по чл. 58, ал. 1 от ЗК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя „Балкан Хоспиталити Мениджмънт” ЕООД, ЕИК
………, със седалище и адрес на упревление: гр. Нова Загора, ул. „Лубор
Байер” № 4, представлявано от управителя Диньо Стефанов Русев, ЕГН
…………, за концесионер на обект – публична общинска собственост,
представляващ стадион, находящ се в местност „Карандила“ по
кадастралната карта на гр.Сливен, актуван с Акт за публична общинска
собственост № 3428/11.03.2016 г.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура
основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
- срок на концесията – 25 години;
- начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния
договор;
- размер на инвестициите в обекта на концесия – 70 000 /седемдесет
хиляди/ лева без включен ДДС;

- размер на годишното концесионно възнаграждение – 2 100 /две
хиляди и сто/ лева без включен ДДС;
- размер на месечно концесионно възнаграждение – 175 /сто,
седемдесет и пет/ лева без включен ДДС;
- годишното концесионно възнаграждение се равнява на 12
(дванадесет) месечни концесионни вноски и се изплаща веднъж годишно, в
срок до 31.01. на годината, за която е дължимо, по банкова сметка на
Община Сливен или на касата на Общината;
- корекция на концесионното възнаграждение се извършва в
тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен
срок след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на
цените и инфлацията на Националния статистически институт през
изминалия период;
- концесионерът се задължава да извърши инвестиции в обекта на
концесията в срок от 2 години (две години).
3. Определя срок от три месеца за сключване на концесионния
договор, който започва да тече от влизане в сила на решението за
определяне на концесионер, в съответствие с чл. 59, ал.1, т.2 от ЗК.
4. Определя Кмета на Община Сливен за орган, който:
- да сключи концесионния договор;
- да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във
връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по
прекратяването му;
- да организира контрол по изпълнение на концесионния договор.
5. Концесионния договор се сключва при условията на това Решение,
Решение № 801 от 31.08.2017 год., взето от Общински съвет – град Сливен,
и предложената от „Балкан Хоспиталити Мениджмънт” ЕООД оферта за
участие в открита процедура.
6. Концесионния договор влиза в сила от датата на подписването му.
7. Решението подлежи на обжалване, относно неговата
законосъобразност, пред Комисия за защита на конкуренциатя от
заинтересованите участници в 10 /десет/ дневен срок от уведомяване за
това решение, по реда на глава единадесета от ЗК.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 937
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.530.207
(УПИ VIII, кв.435, кв. „Ново село“, ул. „Кирил Ботев №1, гр. Сливен)
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
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 имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526/26.01.2017 г. на ОбС - Сливен с поземлен имот с
идентификатор 67338.530.207, площ: 663 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Кирил Ботев“ №1, трайно предназначение:
урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15
м.) по КККР.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.530.207, площ: 663 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Кирил Ботев“ №1, номер по предходен план:
УПИ VIII, отреден „за жилищно строителство, КОО и магазини“, кв. 435,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м.), стар идентификатор: 67338.530.203;
67338.530.202 при съседи: 67338.530.182, 67338.530.112, 67338.530.108,
67338.530.102 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК
Начална тръжна цена 112 000 лв. (сто и дванадесет хиляди лв.) без
ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 938
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.437.398 и 67338.436.511
в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
1. Поземлен имот 67338.437.398, с площ от 418 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Башчардак” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, цена 340 лв.
2. Поземлен имот 67338.436.511, с площ от 500 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Башчардак” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, цена 410 лева.
Възлагам на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 939
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.432.87
в местността „Батмиш“ 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, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.432.87, с площ от 1157 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, находящ се в местност „Батмиш“ в землището
на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот, находящ се в землището на гр.Сливен, местност „Батмиш“,
по плана на новообразуваните имоти на м.“Пандар бунар“, одобрен със
Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен управител, с
идентификатор № 67338.432.87 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на
ИД на АК, с площ от 1157 кв.м., с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 718, при съседи: 67338.432.86, 67338.432.88, 67338.432.91,
67338.432.70, актуван с АОС № 3651/06.10.2017г.
Начална тръжна цена 1100 лв. (хиляда и сто лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 940
Продажба на поземлен имот 67338.437.530 –
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
67338.437.530 с площ от 1936 кв.м., местност „Баш чардак.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.437.530 с площ от 1936 кв.м.,
местност „Баш чардак“, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда – общинска
собственост в землището на гр. Сливен, актуван с АОС 3679 от 13.11.2017
г.
Начална цена: 1900 /хиляда и деветстотин/ 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 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 941
Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.420.281 в местност “Барутни
погреби“, селищно образувание „Изгрев“, 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 26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.420.281, с площ от 300 кв.м., с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), находящ се в местност „Барутни
погреби“, сел. образувание „Изгрев“, гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.420.281 по Кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на ИД на Агенцията по кадастър, идентичен с УПИ I-4023,
кв.509 по ПУП на м.“Барутни погреби“, сел. образувание „Изгрев“, с площ
от 300 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план:
2894023, стар идентификатор 67338.420.133, при съседи: 67338.420.110,
67338.420.134, 67338.420.282, актуван с АОС № 3637/21.09.2017г.
Начална тръжна цена 5 510 лв. (пет хиляди петстотин и десет лева).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 942
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Ковачите, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 526/26.01.2017 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: поземлен имот с
идентификатор 37530.501.732, с площ от 572 кв.м., трайно предназначение:
урбанизирана и нтп: за друг обществен обект, комплекс, по кадастралната
карта на с.Ковачите, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-1817/29.03.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-2053/22.02.2010г. на началника на СГКК – Сливен /УПИ ІІ в кв.74 по
действащ ПУП/.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 37530.501.732, с площ от 572 кв.м., трайно
предназначение: урбанизирана и нтп: за друг обществен обект, комплекс,
по кадастралната карта на с.Ковачите, общ.Сливен, одобрена със заповед
РД-18-17/29.03.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД14-20-53/22.02.2010г. на началника на СГКК –Сливен /УПИ ІІ в кв.74 по
действащ ПУП/

Начална цена 3760 лева (три хиляди седемстотин и шестдесет лв.)
без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 943
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Чинтулово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 526/26.01.2017 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: поземлен имот с
идентификатор 81387.501.386 с площ от 839 кв.м., трайно предназначение:
урбанизирана и нтп: незастроен имот за жилищни нужди, по кадастралната
карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-1834/22.06.2007г. на ИД на АК /УПИ ХІІ в кв.25 по действащ ПУП/.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 81387.501.386 с площ от 839 кв.м., трайно
предназначение: урбанизирана и нтп: незастроен имот за жилищни нужди,
по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед
РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /УПИ ХІІ в кв.25 по действащ ПУП/.
Начална цена 4240 лева (четири хиляди двеста и четиридесет лв.) без
ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 944
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в имоти - частна общинска собственост в с.Самуилово
и с.Чинтулово, 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 № 526/26.01.2017г. на
ОбС Сливен като в раздел ІІ - ОПС се добавят следните имоти:
1. УПИ ІV, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.12, с площ от 744 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ ІІ по действащ ПУП/;
3. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.13, с площ от 781 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ ІІІ по действащ ПУП/.
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 ІV, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.12, с площ от 744 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ ІІ по действащ ПУП/;
3. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.13, с площ от 781 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ ІІІ по действащ ПУП/.
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 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 945
Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска
собственост в ПИ 81387.501.524, с.Чинтулово, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9,
чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.46, ал.1 от НПУРОИ,

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 2017год., с учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна
сграда за търговия и обществено обслужване със застроена площ 165 кв.м.
в поземлен имот с идентификатор 81387.501.524 (УПИ ІІІ, кв.16 по ПУП)
по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на едноетажна сграда за търговия и
обществено обслужване със застроена площ 165 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор 81387.501.524 (УПИ ІІІ, кв.16 по ПУП) по кадастралната
карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-1834/22.06.2007г. на ИД на АК, с площ от 353 кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана и нтп: за търговски обект, комплекс, актуван
с АОС № 180 от 27.09.2017г.
Начална тръжна цена 5491,70 лв. (пет хиляди четиристотин
деветдесет и един лева и седемдесет ст.).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключването договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 946
Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв.„Република“, бл.21, вх.Б,
ет.2, ап.7, 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 10.90 кв.м,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.338, с адрес: гр.Сливен
кв.„Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Ивайла Стоянова Янева с ЕГН
………. и Янко Димитров Янев с ЕГН ………, да изградят пристройка
(тераса) със застроена площ от 10,90 (десет цяло и деветдесет стотни) кв.м
към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.241.1.7, с адрес:
гр.Сливен, п.к. 8800, кв.„Република“, бл.21, вх.Б, ет.2, ап.7, 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 РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: 18-7879-04.10.2016г. 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,
67338.516.241.

Цената на правото на пристрояване за 10,90 (десет цяло и деветдесет
стотни) кв.м, възлиза на 1427 (хиляда четиристотин двадесет и седем) 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 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 947
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Стойно Георгиев Стойнов в поземлен имот с идентификатор
67338.545.328, (УПИ XIX-185, кв.212, по плана на кв. „Клуцохор”),
ул. „Московска” № 9, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 от
ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, чл.33, във връзка с 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, с Решение №
526/26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен, с 31/475 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 67338.545.328, целия с площ 475 кв.м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с адрес: ул. „Московска” № 9, гр.
Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен, Стойно
Георгиев Стойнов и Георги Христов Стоманов, върху поземлен имот с
идентификатор 67338.545.328, с адрес: гр. Сливен, ул. „Московска” № 9,
целия с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при
съседи: 67338.545.184.161, 67338.545.310, 67338.545.189, 67338.545.188,
67338.545.186, 67338.545.203, 67338.545.180 по КККР – гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор
на АК, чрез изкупуване дела на Община Сливен само от Стойно Георгиев
Стойнов, представляващ 31/475 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.545.328, актувани с акт № 3627/17.08.2017 г. за частна общинска
собственост.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза
на 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 948
Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2018 година
и изпълнение на ползването на дървесина от горски територии,
собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2018 г.,
при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8
от 05.08.2011г. за сечите в горите
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрацията, във връзка с чл.4 ал.3, чл.5 ал.3 и чл.7, ал.1, 4 и
5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Годишния план за ползване на дървесина от горски
територии собственост на Община Сливен за 2018 год., с общо количество
стояща маса с клони 17175 м3, от които иглолистни 5640 м3 и широколисни
11535м3.
2. Дава съгласие подотдели 145„б“, 145„д“, 145 „л“, 146 „ж“, 147„б“,
148 „б“, 148 „д“, 151 „б“, 173 „д“, 173 „ж“, 183 „о“, 182 „а“, 182 „и“, в
землището на село Раково, Община Сливен, подотдели 584 „е“, 584 „ж“,
585„б“, в землището на село Струпец, Община Сливен, подотдели- 3„е“,
3„ж“, 3 „к“, 4„а“, 4„н“, 8 „е1“, 22 „г“, 22 „и“, 22 „к“, 22 „л“ 22 „т“, в
землището на с.Стара река, Община Сливен, подотдели- 43„м“, 43 „у“, 43
„е1“, 45„б“, 47„д“, 72„б“, 72 „м“, в землището на с.Бяла, Община Сливен, с
предвидени отгледни сечи – прореждане; подотдели 145„в“, 146“г“, 147
„е“, 148“а“, 172“з“, 172“и“, 182“в“, 182“д“, 182“е“, 182“л“, 182“м“,182 „н“,
183“д“, 183“г“, 183“ж“, 183“к“, 183“с“, 191“б“, 192“б“, 192“в“, в
землището на село Раково, Община Сливен, подотдели 43 „е“, 43 „з“ 43

„ф“ 43 „ч“, 69 „ж“, 69 „д“, в землището на село Бяла, Община Сливен, с
предвидена отгледна сеч – пробирка; подотдели 171 „а“ 173 „а“ 182 „г“,
в землището на село Раково, Община Сливен с предвидена за отгледна
сеч- пробирка и принудителна сеч; (принудителна, съгласно изм. и доп.,
ДВ, бр.72 от 18.09.2015г от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в
горите), подотдели 149 „г“ 153 „г“ 171 „б“ 173 „в“ 191 „а“, в землището на
село Раково, Община Сливен, с предвидена възобновителна сеч – групово
– постепенна; подотдел 69 „р“, в землището село Бяла, Община Сливен, с
предвидена възобновителна сеч - крактосрочно– постепенна; подотдели
151 „з“, 153 „е“, в землището на село Раково, Община Сливен, предвидени
за принудителна сеч: подотдел 57 „а“ в землището село Божевци, Община
Сливен, подотдели 145 „а“, 146 „а“, 183 „т“, в землището село Раково,
Община Сливен, да бъдат включени в Лесфонд 2018 г.
3. Ползването на дървесина от общински горски територии
собственост на Община Сливен за подотделите посочени в т.2 от
Решението, да се осъществи съгласно чл.5 ал.1 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, съобразно одобреното количество по т.1,
след утвърден график съгласно чл.9, ал.1,т.3 от НУРВИДГТДОСПНГП, по
цени утвърдени с Решение № 510/ 16.12.2016г. на Общински съвет Сливен.
Възлагане изпълнението на дейността добив на дървесина да се
извърши по реда на чл.12 от НУРВИДГТДОСПНГП, а продажбата на
добита дървесина, съгласно чл.66 ал.1,т.1 или т.2; ал.2 т.1 и т.3 от
НУРВИДГТДОСПНГП. Продажбата на стояща дървесина на корен по
сортименти да се осъществи, съгласно чл.49 ал.1 т.1 и т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП.
4. В случай, че някои от подотдели от одобрения годишен план за
ползване на дървесина от горски територии-собственост на Община
Сливен за 2018г. не се усвоят, то ползването им да се прехвърли през
2019г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 949
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ да предостави безвъзмездно 4 /четири/
пространствени кубични метра дърва за огрев на Мария Трифонова
Стефанова, ЕГН ……… от с. Чинтулово, общ. Сливен.
2. Транспортирането на дървата за огрев от временен склад, намиращ
се в/или близост до сечището определено от ОП „ЗГВР” е за сметка на
лицето.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели – Общинска
горска територия, като сечта е за сметка на община Сливен, в частност
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 950
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод 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 на ЕТ „Белите кайнаци“ за негова сметка изработването
на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на водопровод от водоем в ПИ 000633, за осигуряване
на захранване с питейна вода на ПИ 000112 с НТП „стопански двор“ и
засягащ следните имоти: ПИ 082018, местност “Ярана“ с НТП „залесени
горски територии“, ПИ 000018 с НТП „пясъци“, ПИ 000454 с НТП
„прокари“, ПИ 016027, местност „Горен караджаз“ с НТП „изоставена орна
земя“, ПИ 000164 с НТП „стопански двор“, ПИ 000244 с НТП „полски път“
и ПИ 000241 с НТП „местен път“, всички в землището с.Селиминово,
общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 951
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти 030009, 030021 и 000090 в
землището на с.Селиминово, общ.Сливен за разширение на съществуващ
гробищен парк в поземлен имот 000091 и транспортен достъп до него
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 поземлени имоти 030009, 030021 и 000090,
землище с.Селиминово, общ.Сливен с цел промяна предназначението на
територията от земеделска в „За разширение на съществуващ гробищен
парк” и транспортен достъп до него, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти 030009, 030021 и 000090 в
землището на с.Селиминово, 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 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 952
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот № 000104,
находящ се в землището на с.Сотиря, 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 № 000104,
находящ се в землището на с.Сотиря, община Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот № 000104, находящ се в
землището на с.Сотиря, 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 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 953
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабели в землището на с.Тополчане, 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 20 кV от
съществуващ ЖР стълб №63/20/7/5, извод “Блатец“, ПС “Индустрия
Сливен“, находящ се в ПИ 063015 и два броя ел.кабели 1 кV от нов БКТП в
ПИ 065215 до ново ел.табло в ПИ 065290, за захранване на ПИ 000307,
отреден „За дърводелска работилница“ и ПИ 065215, отреден „За
дърводелска работилница и склад за промишлени стоки“ и преминаващи
през ПИ 063015 с НТП „нива“, частна собственост, ПИ 000283 с НТП
“местен път“, общинска собственост, ПИ 065290 с НТП “местен път“,
общинска собственост и ПИ 065215 с НТП “дървопреработка“, частна
собственост, всички в землището на с.Тополчане, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 954
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на ел.кабели 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 ел.кабели НН от
съществуващ МТП “Данлиб“ в ПИ 67338.98.42 до ново ел.табло на
северозападната граница на ПИ 67338.98.47, отреден „За разширение на
складова база, автосервиз и магазин за аксесоари“ и до два броя нови
ел.табла в ПИ 67338.97.7 с НТП “полски път“, засягащи със своя сервитут
следните имоти: ПИ 67338.98.42 с НТП “за хранително-вкусова
промишленост“, собственост на физически и юридически лица, ПИ
67338.98.18, ПИ 67338.98.37 и ПИ 67338.97.7 с НТП „полски път“,
общинска собственост и ПИ 67338.98.35 с НТП „за друг вид
производствен, складов обект“, общинска собственост, всички в местност
“Аркара коруч“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 955
Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 000150 и
001381, местност „Казалча”, землище с.Глуфишево, общ.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.21
ал.7 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план за поземлени имоти 000150 и
001381, местност „Казалча”, землище с.Глуфишево, общ.Сливен, като се
сменя предназначението на имотите от земеделски в „За разширение на
гробищен парк”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 956
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел
в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20кV от
нов ЖР стълб в ПИ 67338.845.38 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова
база за селскостопанска техника и производство на пелети“ и засягащ ПИ
67338.845.38 с НТП „посевни площи“, частна собственост и ПИ
67338.845.59 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местност “Дотлука“, землище кв.“Речица“, гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 957
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
водопроводно отклонение в землището с.Ковачите, общ.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 37530.11.328, НТП „полски
път“, за осигуряване на захранване с вода за питейно-битови нужди за ПИ
37530.11.37, за осъществяване на инвестиционно намерение „Склад-навес
за селскостопански инвентар“, като трасето със своя сервитут засяга ПИ
37530.11.328 с НТП „полски път“, общинска собственост и ПИ 37530.11.37
с НТП “посевна площ“, местност ”Адата”, з-ще с.Ковачите, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 958
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава на Милен Димитров Андонов за негова сметка
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод в поземлен имот 67338.48.36, за осигуряване на
захранване на ПИ 67338.48.50, отреден „За автокъща, автосервиз и
фотоволтаична система“, и засягащ поземлени имоти 67338.48.36 с НТП
„първостепенна улица“, 67338.48.35 с НТП „дере“ и 67338.48.34 с НТП
„полски път“, всички в местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и
одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 959
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на пътна връзка в землището с.Горно Александрово, общ.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на пътна връзка в имот
с проектен номер 000030 /част от ПИ 000024/, с НТП „полски път“,
публична общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до
ПИ 000601, отреден “За комплексно обществено обслужване”, местност
”Мараша”, з-ще с.Горно Александрово, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 960
Приемане Програма за развитие
на читалищната дейност в Община Сливен за 2018 година

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2018 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2018 ГОДИНА

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за
2018 година е създадена в изпълнение на чл. 26а ал.2 от Закона за народните читалища
/ЗНЧ/ въз основа на направените за дейността им през 2018 година.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен
цели обединяване усилията за по-нататъшното развитие и утвърждаване на читалищата
като притегателни културно-просветни, обществени, информационни центрове и
самоуправляващи се институции, реализиращи разнообразни дейности, целящи
съхранението на традицията и културната ни идентичност, изпълняващи и задачи от
държавната и общинската културна политика.
Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и
финансиране на читалищните дейности.
Управителните органи на читалищата са общото събрание, настоятелството и
проверителната комисия. Върховен орган на всяко читалище е общото събрание,
изпълнителен орган е настоятелството.
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културнопросветни задачи.Читалищата са юридически лица с нестопанска цел.
На територията на Община Сливен своята дейност осъществяват 53 народни
читалища. Всички читалищни организации са регистрирани по ЗНЧ. 52 читалища са
предали годишните си планове за 2018г. НЧ „Христо Кючуков 2013” не е предало своя
план за поредна година, не разполага със средства от държавна субсидия, не предава
никакви финансови отчети или отчети и планове за дейност, следователно има пълно
основание да се счита, че читалището не развива дейност.
Община Сливен се характеризира с развита културна инфраструктура, за която
съществен принос имат и народните читалища, особено за съхранение и развитие на
духовните ценности и традиции в малките населени места, за развитие на ефективна
културна дейност като устойчив фактор за развитие на местните общности. Активно е
взаимодействието на Община Сливен с народните читалища, изградено на основата на
партньорство, при спазване на законодателството и основано на принципите на
отчетност, публичност и прозрачност. Народните читалища имат потенциал да
способстват за задоволяване на определени културни и образователни потребности и за
засилване на гражданското участие.
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на
читалищата като важни обществени институции, имащи голямо значение за развитието
на местните общности, като фактор за местното културно, образователно и
информационно развитие. Тя цели да подпомогне организирането и реализацията на
комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на
читалищните настоятелства за съхраняване на българските традиции, създаване на

благоприятна среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на читалищата в
общината, стимулиране на гражданското участие.
IІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2018г.

ЗАДАЧИ

В

1. Осъществяване на основната им дейност и прилагането на съвременни форми
на работа:
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото и традициите,
запазване и укрепване на националното самосъзнание и културната идентичност, на
обичаите на българския народ и конкретното населено място.
- запазване и развитие на българските традиции и обичаи, песенното и танцово
наследство.
- развитие на любителското творчество, разширяване работата с различни
възрастови групи и привличане на деца и младежи.
2. Народните читалища като съвременни културно-просветни и информационни
центрове.
- засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и
формирането на активно гражданско общество.
- осигуряване на достъп до информация и комуникация чрез превръщането на
читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване
на населението.
- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните
социални групи.
- установяване на трайни и ползотворни контакти с организации в страната и
чужбина.
3. Поддържане и развитие на материалната и материално-техническата база на
народните читалища:
- чрез финансиране на основни и текущи ремонтни дейности със средства от
общинския бюджет.
- чрез собствени приходи и кандидатстване и реализиране на проекти.
ІV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Поддържането и функционирането на библиотеки и читални е една от основните
дейности на народните читалища. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки
и имат образователни, информационни и културни функции. Читалищната библиотека
е културният институт във всяко малко населено място, в който се събират, обработват,
организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други
произведения и информация, включително за книжовното и литературно културно
наследство. Те осигуряват правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до
информационно обслужване и съдействат за изграждането на гражданското и
информационно общество. Читалищните библиотеки са изградени на принципите на
близост, достъпност и оперативност. Тринайсет читалища в община Сливен работят по
проекта на Фондация „Глобални библиотеки-България”. И през 2018 година усилията
на читалищата за подобряване качеството на библиотечните и информационни услуги
ще бъдат насочени към:

 Обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература,
участие в проектни сесии на Министерството на културата, осигуряване на дарения и
други.
 Целенасочена дейност с деца и младежи за приобщаване към книгата и
четенето чрез развиването на различни форми на дейност: организиране на детски
утра, литературни четения в детските градини и училища, срещи с детски автори и
други. Читалищата, посредством своите библиотеки са единственият проводник на
ограмотяване или самоусъвършенстване и повишаване на нивото на грамотност в
малките населени места, в които не винаги има и училище.
 Отбелязване годишнини на български и световни писатели и творци; срещи с
местни и национални творци.
 Провеждане на образователни викторини по повод годишнини на бележити
дейци и дати от българската история.
 Постигане на устойчивост на дейностите по проект „Българските библиотеки
– място за достъп до информация и комуникация за всеки” чрез Фондация „Глобални
библиотеки – България”.
 Организиране на информационни кампании в партньорство с органите на
местното самоуправление, свързани с реализирането на дейности за развитие на
обществените процеси във всички сфери на обществения и социалния живот.
 Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
 Участие в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи.
 Набиране на представителни колекции от чуждестранна литература във
всички области на знанието.
 Съхраняване, набавяне и опазване на ръкописи, архивни документи, редки и
ценни старопечатни книги.
2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЛЮБИТЕЛСКО
ТВОРЧЕСТВО
Към читалищата в Община Сливен работят самодейни състави, школи по
изкуствата, клубове и други форми, чрез които читалищните настоятелства развиват
художествено-творческа дейност:
2.1. Любителски състави
2.1.1. Временни
- коледари – Мечкарево, Ковачите, Глушник, Николаево, Младово,
Драгоданово, Бяла, Тополчане, Трапоклово,
- кукери – Сотиря, Глушник, Г. Александрово, Трапоклово, Блатец, Тополчане,
Камен, Драгоданово, Гергевец,
- лазарки – Драгоданово, Тополчане, Самуилово, Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
- певчески - „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”,
НЧ „Единство 1939”, НЧ „Д. Чинтулов 1941”, НЧ „Христо Ботев 1897”, НЧ „Дружба
1993”, група „Читалищни славеи” при Сдружение „Читалища, в град Сливен, в селата –
Трапоклово, Драгоданово, Калояново, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба,
Самуилово, Ковачите, Злати войвода, Гергевец, Старо село, Селиминово, Гавраилово,
Чинтулово, Бяла, Стара река, Божевци, Николаево, Кермен, Биково
- танцови - НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860”, НЧ
„Христо Ботев 1897”, в град Сливен, в селата – Г. Александрово, Тополчане, Желю
войвода, Крушаре, Самуилово, Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Кермен.

- автентичен фолклор - Николаево, Биково, Ковачите, Г. Александрово,
Трапоклово, Калояново, Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Злати войвода, Старо село,
Чинтулово, Бяла, Божевци, Младово
- театрални състави – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860” в град Сливен, НЧ
„Просвета 1935”, с. Глушник
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008”, НЧ „Зора 1960” в град Сливен, НЧ
„Слънце 1928” в село Гавраилово
2.2. Школи по изкуствата – НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”, в град
Сливен, НЧ „Слънце 1928” в село Гавраилово
2.3. Етнографски сбирки - Крушаре, Желю войвода, Гавраилово, Голямо
Чочовени,
3. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2018г.:
3.1. Събори
3.1.1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри”- НЧ „Просвета 1935”, с.
Глушник-месец февруари 2018 /прогнозна дата 17.02.2018г./
3.1.2. Регионален събор „На събор край Тунджа”- НЧ „Съгласие 1928”, с.
Чокоба- месец юни 2018г. /прогнозна дата 09.06.2018г./
3.1.3. Осми детски музикален фестивал „Мишо Тодоров” – НЧ „Зора 1860” гр.
Сливен – м. май 2018г.
3.1.4. Национален летен детско-юношески театрален фестивал, със съдействието
на Общински съвет Сливен - НЧ „Зора 1860”- месец юни
3.1.5. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраиловомесец юли 2018г.
3.1.6. Девети национален фестивал на източноправославната църковна музика
„Николай Триандафилов Сливенец”- НЧ „Зора 1860”- месец октомври 2018г.
3.1.7. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с.
Мечкарево – месец декември 2018г. /прогнозна дата 26.12.2018г./
3.2. Местни празници
3.2.1. Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен; НЧ „Къньо Мераков 1928”, с.
Блатец
3.2.2. Местни кукерски игри- НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник; НЧ „Светлина
1928” с. Сотиря; НЧ „Петър Берон 1934”, с. Тополчане; НЧ „Изгрев 1928”, с.
Драгоданово; НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен;
НЧ „Пробуда 1929”, с. Горно Александрово; НЧ „Искра 1932”, с. Калояново; НЧ
„Светлина 1928”, с. Сотиря
3.2.3. Ден на лозаря и виното - НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево; НЧ „Изгрев
1928”, с. Драгоданово; НЧ „Пробуда 1938”, с. Панаретовци; НЧ „Искра 1932”, с.
Калояново
3.2.4. Лазаруване – НЧ „Д-р Петър Берон 1934”, с. Тополчане; НЧ „Светлина
1928”, с. Самуилово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен; НЧ „Изгрев 1928”, с.
Драгоданово, НЧ „Хр. Ботев 1929”, с. Младово, НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово
3.2.5. Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла, НЧ „Слънце 1928” с.
Гавраилово
3.2.6. Гергьовден – НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода ; НЧ „Отец Паисий
1928” , с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен;

3.3. Годишнини на читалища
3.3.1. НЧ „Дружба 1993” – 25 години
3.3.2. НЧ „Карандила джипси 2008” – 10 години
3.3.3. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово - 90 години
3.3.4. НЧ „Къньо Мераков 1928”, с. Блатец - 90 години
3.3.5. НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово - 90 години
3.3.6. НЧ „Даскал Димитър Димов”, с. Ж. Войвода - 110 години
3.3.7. НЧ „Съгласие 1928”, с. Чокоба - 90 години
3.3.8. НЧ „Светлина 1928”, с. Самуилово - 90 години
3.3.9. НЧ „Пробуда 1938”, с. Панаретово - 80 години
3.3.10. НЧ „Звезда 1928”, с. Старо село - 90 години
3.3.11. НЧ „Слънце 1928”, с. Гавраилово - 90 години
3.3.12. НЧ „Искра 1928”, с. Градско - 90 години
3.3.13. НЧ „Светлина 1928”, с. Сотиря - 90 години
3.3.14. НЧ „Светлина 1928”, с. Скобелево - 90 години
3.4. Чествания на бележити дати и събития
Годишните планове на всички читалища в общината са подчинени на
честванията на основни годишнини през 2018 г.:
3.4.1. 180 години от рождението на Хаджи Мина Пашов
3.4.2. 100 години от смъртта на Панайот Хитов
3.4.3. 125 години от рождението на Елисавета Багряна
3.4.4. 95 години от рождението на Радой Ралин
3.4.5. 170 години от рождението на Христо Ботев
3.4.6. 120 години от рождението на Димитър Талев
3.4.7. 145 години от обесването на Васил Левски
3.4.8. 140 г. от Освобождението на Сливен от турско робство
V. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Приоритет през 2018г. е подобряване на условията за работа на щатните
работници в читалищата, потребителите на услуги и самодейците, чрез подобряване на
материално-техническите бази. Сградата на НЧ „Просвета 1924”, с. Злати Войвода има
неотложна нужда от ремонт. НЧ „Надежда 1950” се помещава в сградата на центъра за
административно обслужване. Читалището в село Тополчане има нужда от
дооборудване. В частен имот, който не е подходящ за пълноценното функциониране на
читалището се помещава НЧ „Карандила джипси 2008”. Голяма част от читалищата на
територията на община Сливен се помещават в имоти общинска собственост,
предоставени им за ползване и стопанисване, докато развиват дейност на народни
читалища. Общинска администрация влага средства в поддържането и ремонта на
читалищните сгради.
VI. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
- Общинска администрация следи за всички новости и законови промени,
касаещи законосъобразното и пълноценно функциониране на читалищата и ги свежда
до вниманието на ръководствата на читалищата.
- проучване и прилагане на добри практики

VII. ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2018 г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- държавна субсидия, разпределена съгласно изискванията на Закона за
народните читалища;
- финансова подкрепа на събития /събори, фестивали, годишнини/ чрез
културния календар на Община Сливен и Решения на Общински съвет Сливен;
- кандидатстване по проекти към Министерството на културата, други донорски
програми и проекти;
- други източници: членски внос, наеми на помещения, рента от земеделска
земя, дарения и др. Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища,
народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като
използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните
читалища не разпределят печалба.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Програмата е отворена за допълнения и изменения. Тя визира общите
положения, залегнали в годишните планове на народните читалища за 2018 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 961
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. Борислава Николова Дечева с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….
за допълнително лечение;
2. Георги Димов Димов с ЕГН ………… от гр.Сливен, ………….. за
подпомагане на лечението.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на Борис Ерменков Дамянов с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………. за
подпомагане на лечението.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Александър Петров Димитров с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………… за
покриване на разходи за операция за подмяна на вътрешно очна леща.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на Бинка Миткова Иванова с ЕГН ……….. от с. Злати войвода, общ.
Сливен, …………. за подпомагане отглеждането на децата й Цанко,
Станимира, Вероника и Митко.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева –
800 лв. за покриване социални нужди на децата и 200 лв. за транспорт на
дърва, на Мария Трифонова Стефанова с ЕГН ……….. от с.Чинтулово,
общ.Сливен, …………….
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
30.04.2018 год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

VIII. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 962
Отпускане на персонална пенсия на Донка Кирилова Христова

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване на Донка Кирилова Христова, ЕГН ………...

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 963
Продажба на имот–частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.524.174
(УПИ II, кв. 590, кв. „Сини камъни“, гр. Сливен)
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
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 имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526/26.01.2017 г. на ОбС – Сливен с поземлен имот с
идентификатор 67338.524.174, площ: 529 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Сини камъни“, трайно предназначение:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс по КККР.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.524.174, площ: 529 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Сини камъни“, номер по предходен план: УПИ
II, отреден „за търговия, битови услуги и обществени мероприятия“, кв.
590, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 67338.524.160 при
съседи: 67338.524.185, 67338.524.175, 67338.524.15, 67338.523.108 по
КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на
АК.
Начална тръжна цена 32 760 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин
и шестдесет лв.) без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 964
Предложение за откриване на общински център за подкрепа за личностно
развитие – център за кариерно ориентиране в гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал.
5 от ЗПУО и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за иницииране на процедура по откриване на
общински Център за подкрепа за личностно развитие – център за кариерно
ориентиране в гр. Сливен (ЦПЛР-ЦКО – Сливен) с предмет на дейност
кариерно ориентиране и консултиране в съответствие с чл. 49, ал. 1, т.2 от
ЗПУО.
2. Определя като административен адрес на ЦПЛР-ЦКО-Сливен, ул.
„Великокняжевска” № 29.
3. При осигуреност на 80% от разходите по издръжката на ЦПЛРЦКО-Сливен от Министерство на образованието и науката, за
осъществяване на дейността по чл. 49, ал. 1, т.2 от ЗПУО, Община Сливен
да осигури дофинансиране в размер на 20% от разходите по издръжката на
центъра.
4. Определя численост на персонала в ЦПЛР-ЦКО-Сливен,
осъществяващ дейност кариерно ориентиране и консултиране, 4 щатни
бройки: един ръководител на ЦПЛР-ЦКО-Сливен и трима кариерни
консултанти.
5. Възлага на Кмета на Община Сливен последващи законови
действия за изпълнение на решението.
6. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 965
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да извърши ремонтни дейности във връзка с откриване и
функциониране на Педиатричен кабинет

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 извърши ремонтни дейности във връзка с откриване и
функциониране на Педиатричен кабинет на стойност до 5 000 /пет хиляди/
лева.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 14.12.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

