ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 966
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни
на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на
територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 9, ал. 1, се изменя по следния начин: ,,В прилежащите към
града вилни зони, жилищни квартали с дворищна регулация, в кварталите
,,Речица“ и ,,Дебелата курия“ и селата на територията на община Сливен се
разрешава отглеждането на селскостопански животни за лични нужди,
птици и пчелни семейства, при условие че се спазват изискванията на
Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на
животните, Закона за пчеларството и Наредба 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.“
§ 2. В чл. 9, ал. 2 буква в) се изменя по следния начин: „ всички села
в община Сливен до:
 до три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна
възраст
 десет дребни преживни животни с приплодите им до 6- месечна
възраст







пет прасета за угояване
три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст
десет зайкини с приплодите
50 възрастни птици независимо от вида
100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида

§ 3. В чл. 15, ал 6, се изменя по следния начин: ,,От заплащане на
такса са освободени, след предоставяне на документ, но подлежат на
регистрация, собствениците на:
1. Кучета на инвалиди;
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. Кучета използвани за опитни цели;
4. Кучета използвани от Българския червен кръст;
5. Кастрирани кучета;
6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. Кучета с поставен микрочип за първата година от неговото
ветеринарномедицинско регистриране;“
§ 4. В чл. 28, ал. 2, се изменя по следния начин: „Когато
собственикът не изпълни предписанието по ал. 1 в посоченият срок се
налага глоба в размер на 50 лв. за физическите лица, а за юридическите
лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер на 100 лв.
При повторно нарушение глобата е 100 лв. за физическите лица и
имуществена санкция в размер на 200 лв. за юридическите лица и
едноличните търговци“
§ 5. В чл. 31, ал 2 се изменя както следва: „Когато собственикът не
изпълни предписанията по ал.1 в посоченият срок се налага глоба в размер
от 50 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 100 лв. до 5000 лв. Размера
на глобата се определя от наказващият орган, според тежестта на
нарушението и степента на виновност на нарушителя.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.02.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 967
Утвърждаване на списък на общинските жилища
по предназначение за 2018 год.

На основание чл.42, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за
2018 год. съгласно Приложение № 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 968
Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост за 2018 година

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., съгласно приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 969
Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава Програмата за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2018 година /Приложение 1/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 970
Промяна на обекти в полза на местната общност
финансирани от банков заем

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя т. 2 от Решение № 1134/24.01.2011 г.:
„2. Със средствата от дългосрочния общински заем по т. 1 да бъдат
финансирани инвестиционни проекти както следва:
2.1. Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” –
1 530 391 евро (2 993 185 лв.);
2.2. Проект „Водоснабдяване на кв.”Ново село” 2а, местности
„Среди дол”, „Хисарлъка” и „Градището” в селищно образувание
„Изгрев”, гр. Сливен – 851 432 евро (1 665 257 лв.);
2.3. Проект „Реконструкция на уличната мрежа в кв.”Сини камъни” –
гр.Сливен – 848 444 евро (1 659 413 лв.);
2.4. Проект „Основен ремонт на път ІV- 66088 Злати войвода –
Струпец – Бинкос” – 199 871 евро (390 913 лв.);
2.5. Проект „Алеи гробищен парк” гр.Сливен – 259 933 евро (508 385
лв.);
2.6. Проект „Пристройка и разширение на Регионална библиотека
”Сава Доброплодни” – гр. Сливен – 71 726 евро (140 283 лв.);
2.7. Обект „Ремонт физкултурен салон и коридори VІІІ – мо
ОУ”Юрий Гагарин” гр. Сливен – 98 138 евро (191 941 лв.);
2.8. Обект „ Основен ремонт на Детска ясла № 15” – 186 880 евро
(365 505 лв.);

2.9. Обект „Благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър” от о.т. 839 до
о.т. 932 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен” – 445 251 евро (870 836 лв.);
2.10. Обект „Отваряне на ул. „Г.С.Раковски” в гр. Сливен” – 500 967
евро (979 807 лв.);
2.11. Обект „Кръгово кръстовище на бул. „Цар Симеон” и ул.
„Генерал Скобелев” по плана на ЦГЧ – гр. Сливен” – 183 826 евро (359
532 лв.).
2.12. Обект „Основен ремонт и модернизиране на зала „Васил
Левски” и покрита лекоатлетическа писта „Дружба”, гр. Сливен” – 489 417
евро (957 216 лв.);
2.13. Обект „Саниране на ЦДГ "Детски рай" № 1, гр. Сливен” –
383 005 евро (749 092 лв.);
2.14. Обект „Реконструкция и оборудване кухненски блок, и
вътрешно боядисване „Домашен социален патронаж", гр. Сливен” – 86 719
евро (169 608 лв.).”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 971
Проект за бюджет на община Сливен за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 94 от Закона за публичните
финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2018 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 103092170 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 56269268 лв.
(Приложение № 1).
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 46822902 лв.
(Приложение № 1).
1.2. По разходите в размер на 103092170 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи (Приложение № 1).
1.2.1. Държавни дейности в размер на 56269268 лв. (Приложение
№ 1).
1.2.2. Местни дейности в размер на 46822902 лв. (Приложение №
1).
1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на
1186356 лв., в т.ч.:
1.2.3.1. Държавни дейности 246533 лв.
1.2.3.2. Местни дейности 939823 лв.
1.3. Инвестиционна програма 13378687 лв. /Приложение № 3/.
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” /Приложение № 3а/.

2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им
разпределение /Приложения № 2 и 2А/.
3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за
средства от Европейския съюз /Приложения №№ 4, 4а, 5/.
4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2017
г. - 439982 лв.
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2018 г. не
може да надвишава 1531513 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2018 г. - 30996495 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2018 г. в изпълнение на
Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен /Приложение № 9/.
8. Одобрява следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените
средства за основни заплати на лицата назначени по трудови
правоотношения.
8.2. Представителни разходи в размер на 30000 лв.
8.3. Размерът на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене:
а/ за закуска- 0,16 лв.
б/ за обяд – 0,65 лв.
в/ за вечеря – 0,42 лв.,
общ размер до 25000 лв.
8.4 Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица – за едно
погребение 250 лв.
8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 142500 лв.
9. Одобрява дневен стойностен оклад за храна в целодневните
детски градини и детски ясли в размер до 2,00 лв.
10. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет /Приложение № 8/.
11. Одобрява за Младежки дом – Сливен:
11.1. Численост на персонала – 4 щатни бройки;
11.2. Разходи за дейност – 72000 лв.
12. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи /Приложение № 6/. Упълномощава кмета да
утвърди поименен списък на лицата без педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.
13. Одобрява разчети за:
- трансфер за Драматичен театър и Куклен театър – 70000 лв.;
- субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни
прояви /Приложение № 7/.

14. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2018 г. - 600000 лв.
15. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2017 г.
(Приложение № 10).
16. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2018 г. /Приложение № 11/.
17. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета на
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2018 г. /Приложение № 12/.
18. Приложение № 13 Актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2018 – 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 972
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от
ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци
от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от
РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните преди месец
декември 2015 г. средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 август - 31
декември 2017 г. в размер на 558 883,20 лв. с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 973
Промяна в състава на Комисията по стипендиите на Община Сливен
и изменение на Решение № 74/28.01.2016 г. и Решение № 414/29.09.2016 г.
на Общински съвет Сливен

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 5, ал. 1 и във
връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава като член на Комисията по стипендиите на Община
Сливен:
Милена Чолакова
2. Избира за член на Комисията по стипендиите на Община Сливен:
Дора Чанева – старши експерт в Дирекция „Образование, култура и връзки
с обществеността“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 974
Приемане План за противодействие на тероризма на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема „План за противодействие на тероризма”, съгласно
приложения проект.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 975
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
второто и третото тримесечие на 2017 година
на Кмета на община Сливен

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен през второто и
третото тримесечие на 2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 976
Предприемане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление
на недвижим имот – публична държавна собственост,
представляващ сграда с идентификатор 67338.509.85.1 и адрес:
гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ №29

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да бъде предприета процедура по чл.15 от ЗДС и чл.6, ал.2 от
ППЗДС за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Сливен на
недвижим имот-публична държавна собственост, представляващ сграда с
идентификатор 67338.509.85.1, адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“
№29, площ: 135 кв.м, брой етажи: 2, начин на трайно ползване:
административна, делова сграда по КККР-гр. Сливен.
ІІ. Възлага на кмета на Община Сливен да направи искане, чрез
Областния управител на Област Сливен до Министерски съвет за
предоставяне безвъзмездно за управление на имота по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 977
Продажба на поземлени имоти с идентификатори
67338.435.90, 67338.435.89, 67338.435.79 и 67338.435.77 – общинска
собственост в землището на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. 67338.435.77 с площ от 969 кв.м,, местност „Баш чардак”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, актуван с АОС 3645 от 28.09.2017 г.
Начална цена: 950 /деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС
2. 67338.435.79 с площ от 352 кв.м,, местност „Баш чардак”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, актуван с АОС 3670 от 24.10.2017 г.
Начална цена: 350 /триста и петдесет/ лв. без ДДС
3. 67338.435.89 с площ от 398 кв.м,, местност „Баш чардак”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, актуван с АОС 3668 от 24.10.2017 г.
Начална цена: 400 /четиристотин/ лв. без ДДС
4. 67338.435.90 с площ от 962 кв.м,, местност „Баш чардак”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, актуван с АОС 3669 от 24.10.2017 г.
Начална цена: 950 /деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 978
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи
поземлени имоти: ПИ 67338.435.78, 67338.437.270 и 67338.437.720
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 67338.435.78, с площ от 887 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 630 лв.
2. Поземлен имот 67338.437.270, с площ от 727 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Башчардак” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
вилна сграда, цена 520 лева.
3. Поземлен имот 67338.437.720, с площ от 599 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 430 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 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 979
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
ПИ 67338.435.133 и ПИ 67338.435.16, находящи се в местността
„Башчардак“ в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр.Сливен, местност „Башчардак“, по плана на
новообразуваните имоти на м.„Гюнюза и Башчардак“, одобрен със Заповед
№ РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.435.133, с площ от 2184
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1847, при
съседи: 67338.435.136, 67338.435.135, 67338.435.234, 67338.435.132,
67338.435.10, актуван с АОС № 3683/14.11.2017г.
Начална тръжна цена 1550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.435.16, с площ от 774
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, номер по предходен план:
1836, при съседи: 67338.435.9, 67338.435.15, 67338.435.8, 67338.435.7,
67338.301.227, актуван с АОС № 3678/10.11.2017г.
Начална тръжна цена 550 лв. (петстотин и петдесет лв.).
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 980
Продажба на имоти - частна общинска собственост, ПИ 67338.433.282,
находящ се 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. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Сливен, местност „Батмиш“, по плана на новообразуваните имоти на
м.„Пандар бунар“, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на
Областен управител, представляващ поземлен имот с идентификатор №
67338.433.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ от
527 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 3244, при
съседи: 67338.433.496, 67338.433.283, 67338.433.235, 67338.433.281,
актуван с АОС № 3698/23.11.2017г.
Начална тръжна цена 500 лв. (петстотин лв.).
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 981
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.432.269 – общинска
собственост в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
на поземлен имот- общинска собственост с идентификатор 67338.432.269 с
площ от 1214 /хиляда двеста и четиринадесет/ кв.м., местност „Батмиш”,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, землище на гр. Сливен, актуван с АОС 3686 от
23.11.2017 г.
Начална цена: 1400 /хиляда и четиристотин/ лв. без ДДС.
II. 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 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 982
Продажба на поземлени имоти с идентификатори
68117.502.19, 68117.502.20, 68117.502.21 – общинска собственост
в землището на с.Сотиря
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. 68117.502.19 с площ от 1.044 дка, местност „Сметището”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
овощни насаждения/нетерасирани/, актуван с АОС 66 от 28.07.2017 г.
Начална цена: 1000 /хиляда/ лв. без ДДС.
2. 68117.502.20 с площ от 0.801 дка, местност „Сметището”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
ниви/орна земя/, актуван с АОС 65 от 28.07.2017 г.
Начална цена: 800 /осемстотин/ лв. без ДДС.
3. 68117.502.21 с площ от 0.857 дка, местност „Сметището”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
овощни насаждения/нетерасирани/, актуван с АОС 64 от 28.07.2017 г.,
данъчна оценка: лв.
Начална цена: 850 /осемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 983
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща едноетажна
пристройка с ид. №67338.531.36.7с полезна площ от 24 кв.м.
към едноетажна сграда с ид. №67338.531.36.2, находяща се в двора на
НУ „Васил Левски“, ул. „Йосиф Шросмайер“, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща едноетажна пристройка с ид.
№67338.531.36.7 с полезна площ от 24 кв.м. към едноетажна сграда с
ид. №67338.531.36.2, находяща се в двора на НУ „Васил Левски“, ул.
„Йосиф Шросмайер“, гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 150 (сто и петдесет)
лева, без ДДС
 Депозит: 150 (сто и петдесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: бюфет за закуски;
 Изисквания към кандидатите:

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 984
Учредяване безвъзмездно право на строеж
върху имот - частна общинска собственост в с.Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.37, ал.4, т.2, ал.6, т.1 от Закона за
общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. Да се учреди безвъзмездно право на строеж на ОУ „Св. П.
Хилендарски“ с.Сотиря за изграждане на учебни, обслужващи и
спомагателни сгради към съществуващо основно училище със ЗП 1000
кв.м. в имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ V, кв.26,
с площ от 2500 кв.м., по ПУП на с.Сотиря, общ.Сливен.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
право на строеж върху имота по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 985
Учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост
в поземлен имот с идентификатор № 67338.560.214,
кв. „Дружба”, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за
търговия и/или услуги, със ЗП 72 кв.м., находяща се в поземлен имот с
идентификатор 67338.560.214 (част от УПИ IV, кв.615 по ПУП на кв.
„Дружба”, гр. Сливен) по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със
Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастър, адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба” и площ на имота
1626 кв.м., при съседи 67338.560.1, 67338.560.69, 67338.560.32,
67338.560.209, актуван с АОС № 3640/25.09.2017г.
Начална тръжна цена 11 800 лв. (единадесет хиляди и осемстотин
лв.)
2. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 986
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имот–публична общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор № 67338.48.61 по кадастралната карта на
гр.Сливен, образуван от ПИ 67338.48.34
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4 от Правилника за
приложение на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява възмездно право на строеж на Милен Димитров Андонов
за изграждане на пътна връзка с площ 71 кв.м. в поземлен имот с проектен
идентификатор № 67338.48.61 по кадастралната карта на гр.Сливен, площ
на имота: 71 кв.м., образуван от ПИ 67338.48.34 с НТП “За
селскостопански, горски, ведомствен път“, трайно предназначение на
територията: земеделска, публична общинска собственост, находящи се в
землище гр.Сливен, за осигуряване на транспортен достъп до поземлен
имот с идентификатор № 67338.48.50, отреден „За автокъща, автосервиз и
фотоволтаична система“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 3 363,00 лв.
(три хиляди триста шестдесет и три лева).
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с Милен Димитров Андонов.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 987
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имоти–публична общинска собственост, представляващи поземлени
имоти с идентификатори № 67338.251.13 и 67338.251.16 по
кадастралната карта на гр.Сливен, образувани от
ПИ 67338.251.1 и 67338.251.2
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4 от Правилника за
приложение на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Учредява възмездно право на строеж на Венелин Василев Великов
и Никола Димитров Райнов за изграждане на пътна връзка с площ от 48
кв.м. в следните имоти-публична общинска собственост, с проектни
идентификатори по кадастралната карта на гр.Сливен:
1. ПИ 67338.251.13 с площ 17 кв.м. с НТП “За селскостопански,
горски, ведомствен път“, трайно предназначение на територията –
земеделска, образуван от ПИ 67338.251.1 с НТП “За селскостопански,
горски, ведомствен път“;
2. ПИ 67338.251.16 с площ 31 кв.м. с НТП „За първостепенна улица“,
трайно предназначение на територията – територия на транспорта,
образуван от ПИ 67338.251.2 с НТП „За първостепенна улица“,
за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
№ 67338.46.19, отреден „Автокъща и автосервиз“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 2 273 лв. (две
хиляди двеста седемдесет и три лева), от които 805 лв. (осемстотин и пет

лв.) за ПИ 67338.251.13 и 1468 лв. (хиляда четиристотин шестдесет и осем
лв.) за ПИ 67338.251.16.
II. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с Венелин Василев Великов и Никола Димитров Райнов.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 988
Допускане преотреждането на УПИ І -„За тренировъчно футболно
игрище” и на УПИ ІІ -„За спортен комплекс за плажен волейбол”
в кв.717 по плана на Парк „Юнак”

На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Допуска да бъде изменен действащия ПУП на Парк „Юнак” в
обхвата на УПИ І-„За тренировъчно футболно игрище” и УПИ ІІ-„За
спортен комплекс за плажен волейбол” в кв.717, като двата имота се
обединят с подходящо съгласно статута на зоната и по-общо отреждане и
се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща УПИ І-„За тренировъчно футболно
игрище” и УПИ ІІ-„За спортен комплекс за плажен волейбол” в кв.717 на
Парк „Юнак”, поземлени имоти с идентификатори 67338.557.60 и
67338.557.140 по Кадастралната карта на гр.Сливен;
- ПУП да се изработи като изменение на ПР - план за регулация;
- 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 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 989
Даване съгласие за разделяне на поземлени имоти-публична общинска
собственост с № 000166, 066016 по Картата на възстановената
собственост на землището на с.Струпец, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за реализиране на проект за разделяне на следните
поземлени имоти:
1. № 000166 – публична общинска собственост с начин на трайно
ползване „гробище“, в землището на с.Струпец, общ.Сливен, като се
образуват следните проектни имоти:
1.1. Дял 1 с проектна площ от 4,078 дка с нтп “гробище“;
1.2. Дял 2 с проектна площ от 0,612 дка с нтп “гробище“;
1.3. Дял 3 с проектна площ от 0,122 дка с нтп “гробище“;
2. № 066016 – публична общинска собственост с начин на трайно
ползване „полски път“, като се образуват следните проектни имоти:
2.1. Дял 1 с проектна площ от 0,960 дка с нтп “полски път“;
2.2. Дял 2 с проектна площ от 0,250 дка с нтп “полски път“;
2.3. Дял 3 с проектна площ от 1,215 дка с нтп “полски път“;
II. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме
необходимите действия за отразяване промяната в картата на
възстановената собственост на землището на с.Струпец, общ.Сливен.
III. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска
собственост” да състави актoве за публична общинска собственост за
имотите с начин на трайно ползване „гробище“.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 990
Приемане на решение за съгласуване на подробен устройствен план
в кв.204, сел. образувание „Изгрев”, земл. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува за одобряване подробен устройствен план за поземлени
имоти с идентификатори 67338.416.242, 67338.416.243 и 67338.416.244 по
кадастралната карта на земл.Сливен, кв.204, м.”Дюлева река”, сел.
образувание „Изгрев”, земл. Сливен, като за трите имота се образува общ
УПИ III-242,243,244 с предаваема по регулация свободна общинска площ,
представляваща част от имот 67338.416.263.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 991
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.168.46, местност „Аркаръ коруч”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план за имот с идентификатор 67338.168.46,
местност „Аркаръ коруч”, землище гр.Сливен, общ. Сливен, с цел
отреждане на имота „За ПСОВ”, при спазване на следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.168.46,
местност „Аркаръ коруч”, землище гр.Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови
и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 992
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.432.90 по
Кадастралната карта на гр.Сливен и землището му, м.”Батмиш”
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 овцеферма в поземлен имот с идентификатор 67338.432.90 по
Кадастралната карта на гр.Сливен и землището му, попадащ в м.”Батмиш”,
като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен за поземлен имот с
идентификатор 67338.432.90 по Кадастралната карта на гр.Сливен и
землището му, попадащ в м.”Батмиш”;
- 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 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 993
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.848.57, местност „Юрта”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план за имот с идентификатор 67338.848.57,
местност „Юрта”, землище кв.»Речица», гр.Сливен, с цел промяна
предназначението на имота от земеделски
в имот за техническа
инфраструктура -„ За канално помпена станция”, при спазване на следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.848.57,
местност „Юрта”, землище кв.»Речица», гр.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 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 994
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.48.29 по КК,
находящ се в м.”Сливенски кър”, землището на гр.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 автокъща и автосервиз в поземлен имот с идентификатор
67338.48.29 по КК, находящ се в м.”Сливенски кър”, землището на
гр.Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот с идентификатор
67338.48.29 по КК, находящ се в м.”Сливенски кър”, землището на
гр.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 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 995
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за тласкател 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 изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на тласкател от
проектна КПС“Речица“ в ПИ 67338.848.57, местност “Юрта“, землище
кв.“Речица“, гр.Сливен до ГПСОВ, находяща се в ПИ 67338.168.46,
местност „Аркаръ коруч“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 996
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабел 1кV в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на eл.кабел 1кV от
съществуващ КТП, находящ се ПИ 67338.835.15 до ПИ 67338.835.74,
отреден „За складова база за селскостопанска техника“, и преминаващ през
ПИ 67338.835.30, с НТП “полски път“, общинска собственост, всички в
местност “Драката“, землище кв.“Речица, гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 997
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабел НН в землището на с.Самуилово, 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 НН от
КРШ1 на ТП“Център“, находящ се в регулационните граници на
с.Гергевец, общ.Сливен до ПИ 051035, местност “Джинджи чифлик“,
землище с.Самуилово, общ.Сливен, отреден „За оранжерия“ и преминаващ
през ПИ 000404, землище с.Самуилово, общ.Сливен, с НТП “полски път“,
общинска собственост и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 998
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод в землището на с.Панаретовци, 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 “ЕКО ФАРМ-2005“ЕООД, 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 водопроводната мрежа
на с.Панаретовци, за осигуряване на захранване с питейна вода на ПИ
020015, местност “Султанка“, отреден „За птицеферма“ и засягащ следните
имоти: ПИ 000081 с НТП „полски път“, ПИ 000065 с НТП „канал“, ПИ
000062 с НТП „канал“ и ПИ 000140 с НТП „местен път“, всички в
землището с.Панаретовци, общ.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 999
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за довеждащ водопровод 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 изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на довеждащ
водопровод за питейни води от резервоар с V=2500куб.м от система
Мечкарево, находящ се в ПИ 67338.436.214, местност “Баш чардак“,
землище гр.Сливен до разпределителната мрежа на гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1000
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
въздушен ел.провод в землищата на с.Сотиря, общ.Сливен и 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 въздушен eл.провод
НН от стълб №26, ВИ“Север“, ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“, ПС“Комуна“,
находящ се в ПИ 67338.408.34, землище гр.Сливен, до ПИ 68117.11.6635,
местност „Юрта“, землище с.Сотиря, общ.Сливен, отреден „За жилищно
строителство“, преминаващ през ПИ 67338.408.34, землище гр.Сливен и
ПИ 68117.11.9504, местност „Юрта“, землище с.Сотиря, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1001
Провеждане на ежегоден Национален летен-детско юношески
театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие в град Сливен да се провежда ежегоден Национален
летен-детско юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“
под патронажа на Общински съвет Сливен, организиран от Народно
читалище „Зора-1860“.
2. Одобрява статут на Национален летен-детско юношески театрален
фестивал „Сцена под Сините камъни“.
3. Възлага на организатора на фестивала да подготви и предостави на
ПК по образование, наука, култура и вероизповедания, за одобрение,
проекти на наградите на фестивала /плакети, грамоти, статуетка/ в срок до
месец март 2018 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1002
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 300 /триста/ лева на
кметство с. Глушник за закупуване на сувенири на участващите групи в
„Маскарадни игри – Глушник 2018“.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на СУ „Пейо Яворов“ гр. Сливен за осигуряване на наем на
зала, цветя и награди за участниците в XXXVII Национална олимпиада по
български език и литература.
III. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2018г./
IV. Организациите да обявят или рекламират спомоществователството
на Общински съвет Сливен за конкретните инициативи.
V. Организациите да представят до 31.05.2018 год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1003
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 100 /сто/ лева на:
Евгения Колева Асенова, ЕГН ……… от град Сливен, ……… за
закупуване на лекарства;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста / лева на:
1. Джоро Симеонов Демирев, ……….. от гр. Сливен, …….., за
покриване на разходи за погребението на съпругата му.
2. Николай Радилов Радилов, ЕГН ………. от град Сливен, …………,
за рехабилитация.
3. Стоян Иванов Гагов от град Сливен, ЕГН …….., ……….. за
подобряване условията на живот;
4. Валя Бисерова Кирова, с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………… за
следоперативно лечение.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Петко Петков Петков, ЕГН ………. от с. Гавраилово, ……….., за
закупуване на лекарства.
2. Ганчо Николов Пеев, ЕГН …………. от гр. Сливен, ……….. за
допълнително лечение;
3. Анка Куртева Булгариева, с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………
за доплащане на лечението.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на:
Митко Михайлов Димитров, ЕГН ……… от гр. Сливен, …………..

V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин / лева
на:
1. Кортеза Иванова Йорданова, ЕГН ……….. от град Сливен,
………… за лечение на дъщеря й Мария Димитрова Янкова.
2. Стоянка Рашева Сярова, ЕГН ……… от град Сливен, ………… за
подпомагане на лечението.
3. Румяна Кирилова Цонева, ЕГН ………… от гр. Сливен, ……….. с
определена 100% трайна неработоспособност за лечение.
4. Ваня Иванова Жечева, ЕГН ………… от гр. Сливен, ………. за
подпомагане на лечението.
5. Найден Иванов Михалев, ЕГН ………… от с.Блатец, общ. Сливен
за покриване на социални нужди.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1. Панайот Стефанов Панайотов, ………. от с. Ж. Войвода, за
закупуване на материали за ремонт на жилището му.
2. Ирина Вълкова Митева, ……….. от гр. Сливен, ……… за лечение.
3. Минка Валентинова Панайотова, ЕГН ……….. от с. Крушаре за
подпомагане лечението на дъщеря й Божидара Любенова Симеонова.
4. Росица Иванова Василева, с ЕГН ……….. от с. Ковачите, общ.
Сливен за подпомагане на предстояща операция.
VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок
до 30 юли 2018 год. разходо-оправдателни документи в ПК по
здравеопазване, социална и жилищна политика при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1004
Отпускане на персонална пенсия на Метин Ахмедов Шерифов

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 Метин Ахмедов Шерифов, ЕГН ………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1005
Продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост,
представляващи апартаменти, находящи се на адрес:
гр. Сливен, ул. „Братя Шкорпил“ №46-в

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 извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:
1.1. 67338.520.153.5.2, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул.
„Братя Шкорпил” №46-в, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №5,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.153, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.153.5.1; под
обекта: 67338.520.153.5.7, 67338.520.153.5.8; над обекта: 67338.520.153.5.4,
брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 70,00 кв.м., състоящ се от
дневна-кухня-трапезария, две спални, санитарно помещение, две тераси и
коридор, прилежащи части: избено помещение №2 с площ: 17,48 кв.м. при
граници: изток- коридор, запад- избено помещение №1, север- външен зид
и юг-коридор, ведно с припадащите се 18,71% ид.ч. от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-41/25.01.2013г. на началника на СГКК-Сливен;
Начална тръжна цена 48 290 лв. (четиридесет и осем хиляди двеста и
деветдесет лева).

1.2. 67338.520.153.5.3, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул.
„Братя Шкорпил” №46-в, ет.3, ап.3, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №5,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.153, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.153.5.4; под
обекта: 67338.520.153.5.1; над обекта: 67338.520.153.5.5, брой нива на
обекта: 1 със застроена площ: 51,07 кв.м., състоящ се от дневна-кухнятрапезария, спалня, санитарно помещение, една тераса и коридор,
прилежащи части: избено помещение №3 с площ: 14,34 кв.м. при граници:
изток-външен зид, запад-коридор, север-външен зид и юг- избено
помещение №4, ведно с припадащите се 13,99% ид.ч. от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-41/25.01.2013г. на началника на СГКК-Сливен;
Начална тръжна цена 33 812 лв. (тридесет и три хиляди осемстотин и
дванадесет лева).
1.3. 67338.520.153.5.4, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул.
„Братя Шкорпил” №46-в, ет.3, ап.4, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №5,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.153, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.153.5.3; под
обекта: 67338.520.153.5.2; над обекта: 67338.520.153.5.6, 67338.520.153.5.5,
брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 70,00 кв.м., състоящ се от
дневна-кухня-трапезария, две спални, санитарно помещение, две тераси и
коридор, прилежащи части: избено помещение №4 с площ: 17,36 кв.м. при
граници: изток-външен зид, запад-коридор, север- избено помещение №3,
ведно с припадащите се 18,68% ид.ч. от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-2041/25.01.2013г. на началника на СГКК-Сливен;
Начална тръжна цена 45 950 лв. (четиридесет и пет хиляди
деветстотин и петдесет лева).
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

