ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1083
Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 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 2018 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.
април 2018 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2018 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2018 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2018 г. по източници на
финансиране.
5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ.
6. Приложение № 6 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1084
Приемане на Общинска програма за закрила на детето
за 2018 г. на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал.
3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на
Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1085
Отчет за 2017 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен, отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на замърсителите в
атмосферният въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на община Сливен и отчет за 2017 г. на Програма за управление
на отпадъците на територията на община Сливен

На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда, чл. 27, ал.2 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за 2017 г. на Програма за опазване на околната среда
на община Сливен;
2. Приема отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на
замърсителите в атмосферният въздух и достигане на установените норми
за вредни вещества на община Сливен;
3. Приема отчет за 2017 г. на Програма за управление на отпадъците
на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1086
Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен
и неговите ПК за периода 01.07.2017-31.12.2017 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 01.07.2017-31.12.2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 31.12.2017 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 второто шестмесечие на 2017 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.
През отчетния период Общинският съвет Сливен е провел 8 заседания, от които едно
извънредно и едно тържествено, посветено на Празника на град Сливен Димитровден.
На заседанията са разгледани 230 предложения, от които по чл.38, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация 15. Двеста и две предложения са
изготвени от кмета на общината, а двадесет и осем от общински съветници, както
следва: Соня Келеведжиева – 10, д-р Димитър Павлов – 4, Димитър Митев – 3, д-р
Иван Данчев – 3, Пламен Крумов – 2, Мустафа Мустафов – 2, Мария Григорова – 1,
Момчил Пантелелев – 1, Кръстинка Дечева – 1, Галина Вучкова – 1.
От тях по важни са:
 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 BG16RFOP001-1.015 "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 партньорство на Община Сливен в проект „Подкрепа за
предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за
предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване достъпа до заетост и качеството
на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г.
 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци",
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“ и решение Община Сливен
да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко
за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС
2014-2020 г. по процедурата
 Определяне на състава на одитния комитет в Община Сливен
 Приемане на „Оперативен план за ограничаване на съхненето на
иглолистните култури“, собственост на Община Сливен
 Даване статут на защитени училища на територията на Община Сливен,
Област Сливен

 Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища,
на полудневни групи в детски градини и училища, както и на целодневни групи в
детски градини под определената средна месечна посещаемост по Наредба №7 от
29.12.2000 г. на МОН, на територията на Община Сливен за учебната 2017/2018 година
 Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини и
училища на детска градина „Иглика“, с. Стара река
 Предложение за включване в Списъка на средищни детски градини и
училища на ДГ „Здравец“, гр. Кермен, община Сливен
 Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за 2017
година на следните училища от община Сливен: ОУ ,,Св. Климент Охридски” с.
Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър” с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ ,,Христо
Смирненски” град Кермен, ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски” с.
Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане и ОУ ,,Св. св. Кирил и
Методий” град Сливен, квартал ,,Речица”
 Прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД
 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за 2018
година
 Предложение за откриване на общински център за подкрепа за личностно
развитие – център за кариерно ориентиране в гр. Сливен
Продължи актуализацията на нормативната уредба на общината.
Приеха се следните наредби:
 Наредба за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението на
територията на Община Сливен
 Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност
на територията на град Сливен
Актуализираха се следните нормативни актове:
 Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на
община Сливен
 Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Общински пазари” – бюджетна дейност към Община Сливен
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване“
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Земеделие, гори и
водни ресурси“ Община Сливен
 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
 Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на
общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на
Община Сливен
Най-активни в заседанията на общинския съвет са били общинските съветници Мариета Петкова и Христо Котов с 4 изказвания; Радослав Кутийски, Деян Дечев, Нина
Борова, Иван Петров, Георги Стоянов с по три изказвания; Георги Николаев,
Кръстинка Дечева, Соня Келеведжиева, Мария Григорова, Мартин Славов с по две

изказвания; Атанас Делибалтов, Борислав Павлов, Мустафа Мустафов, Керанка
Стамова, Момчил Пантелеев, Галина Вучкова и Стефан Христов по едно изказване.
Форма на контрол върху дейността на кмета и общинската администрация са
питанията на общинските съветници. През отчетния период има постъпили три питания
към кмет от следните общински съветнизц
1. Деян Дечев – относно финансов одит на Регионален исторически музей
Сливен;
2. д-р Нина Борова относно преструктурирането на «Център за
кожновенерически заболявания Сливен»ЕООД
3. Мария Григорова относно проектите по които работи общината.
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.
Добрата съгласуваност и прецизност при подготовката на предложенията за
заседанията на Общинския съвет е основен фактор през отчетния период да няма
върнати за ново обсъждане нито оспорени решения на съвета от областния управител
на област Сливен и от кмета на община Сливен.
От приложената по-долу справка е видна активността на постоянните комисии
през второто шестмесечие на 2017 година. Най-много заседания е провела постоянната
комисия по образование, наука, култура и вероизповедания – 20, а най-много
материали е разгледала комисията по нормативна уредба, законосъобразно актовете на
ОбС – 309. Най-голям е процента на присъстващите на заседания от членовете на ПК
по Развитие на населените места и ПК за децата, младежта и спорта – 97,62.
№
По
Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

НУЗАОбС
ОСМС
ЕИМСПИ
ФБИР
ИПУТ
ОНКВ
ЗСЖП
ДМС
ОК
ООСТС
РНМ

9
13
10
13
11
10
9
14
12
10
7

17
14
14
16
15
20
17
12
15
14
12

83,01
79,12
65,00
69,23
89,09
82,00
95,42
97,62
91,67
92,86
97,62

Брой
разгледани
въпроси
309
174
81
193
144
163
218
108
199
140
96

Предложенията, Решенията и 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.
През отчетния период Общински съвет Сливен последователно работи за
разрешаване на проблемите на общината и нейните жители.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1087
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен,
взети от м.юли до м.декември 2017 година

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на
Общинския съвет, взети от месец юли 2017 год. до месец декември 2017
година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
За изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен за периода месец юли –
месец декември 2017 година.
През отчетният период са проведени общо седем заседания на Общински
съвет гр.Сливен, от които шест редовни и едно извънредно заседание. На тях са
обсъдени решения с поредни номера от № 752 до № 965.
В хронологичен ред, структурата на решенията на Общински съвет Сливен и
тяхното изпълнение има следния подробен вид:
По протокол № 25 от проведеното на 07.07.2017 г. извънредно заседание:
Решение № 752/07.07.2017г.
Относно: Изменение на Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет гр.
Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
По протокол № 26 от проведеното на 27.07.2017 г. заседание:
Решение № 753/27.07.2017г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Изменението е отразено със Заповед № РД15-1686/31.07.17г. Бюджетът
на община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата програма се
изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде
представен и изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 754/27.07.2017г.
Относно: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на
заповед” като обезпечение на 35 % авансово плащане по Административен договор за
ПБФП BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“
Изпълнение: Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение – запис на
заповед. Авансът е изплатен от управляващия орган и частично усвоен.
Решение № 757/30.06.2016г.
Относно: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на
общото събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”
ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение: В заседанието на ОС на АВиК е присъсвал г-н Стефан Кондузов и е
гласувам, съгласно дадения мандат.
Решение № 759/27.07.2017г.
Относно: Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник”
„Домашен социален патронаж”- гр.Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.

към

Решение № 760/27.07.2017г.
Относно: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, находящ
се в с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Съставени нови актове за общинска собственост.

Решение № 761/27.07.2017г.
Относно: Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ПЕНЕЛОПА
ГРУП“ЕООД
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 762/27.07.2017г.
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ жилище, апартамент с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б,
ет.5, ап.14
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2101/28.08.17г.
Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 763/27.07.2017г.
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ гараж с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.1,
гараж №6
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2102/28.08.17г.
Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 764/27.07.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.438.33,
местност „Бадемлика”, землище на гр. Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 765/27.07.2017г.
Относно: Продажба на имоти-частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори: 1.67338.434.428 и 2.67338.433.70, находящи се в
м.„Плоски рът“ и м.„Пандар бунар“, гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 766/27.07.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от Петя И. Р., Георги П. К. и Соня П.К в ПИ с идентификатор 67338.512.133,
…………, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 767/27.07.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от Иван Г. Й. в ПИ с идентификатор 67338.415.73, ………., гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 768/27.07.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Валентин
Д.Д. и Свилен Д.Д. в поземлен имот с идентификатор 67338.427.84, м. „Рамануша”
по кадастралната карта на гр.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината
Изпълнение: Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-2080/24.08.17г.
Изпълнено.
Решение № 769/27.07.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен в УПИ ІІ-51, кв.6, с.Крушаре, общ.Сливен

Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 770/27.07.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен в Поземлен имот с идентификатор 67338.532.79, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 771/27.07.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в
имот - частна общинска собственост в с.Гергевец, общ.Сливен УПИ ІІІ, кв.36, с площ
от 525 кв.м.
Изпълнение: Заповед за учредяване право на строеж № РД15-2070/24.08.17г.
Решение № 772/27.07.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху
имот– публична общинска собственост, представляващ поземлен имот
с
идентификатор № 67338.801.116 по кадастралната карта на гр.Сливен, образуван от
ПИ 67338.801.16 и 67338.801.17
Изпълнение: Заповед за учредяване право на строеж № РД15-2077/24.08.17г.
Сключен договор.
Решение № 773/27.07.2017г.
Относно: Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Павел В.П. и Марийка
М.П.
Изпълнение: Сключен договор. Заповед за отписване № РД15-2883/22.12.17г.
Решение № 774/27.07.201г.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно
ползване на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 14 кв.м., находящо се до входа на ПГПЗЕ „Захарий
Стоянов“, ул. „Великокняжевска“ №1, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен анекс за продължаване срока на договор за наем.
Решение № 775/27.07.2017г.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно
ползване на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение „кафе – сладкарница“ с площ 40 кв.м., намиращо се в
двора на ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен, до входа на физкултурния салон
Изпълнение: Сключен анекс към договора.
Решение № 776/27.07.2017г.
Относно: Прекратяване на учредено безвъзмездно право на ползване върху
недвижим имот – частна общинска собственост в с.Голямо Чочовени, общ.Сливен
Изпълнение: Прекратено е правото на безвъзмездно ползване.
Решение № 778/27.07.2017г.

Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с № 061044, находящ се в землището на
с.Струпец, община Сливен.
Изпълнение: Тече процедура.
Решение № 779/27.07.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
водопроводно отклонение в землището на с.Ковачите, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 780/27.07.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабели в
землището гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 781/27.07.2017г.
Относно: Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в
училища, на полудневни групи в детски градини и училища, както и на целодневни
групи в детски градини под определената средна месечна посещаемост по Наредба
№7 от 29.12.2000 г. на МОН, на територията на Община Сливен за учебната
2017/2018 година
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 782/27.07.2017г.
Относно: Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини
и училища на детска градина „Иглика“, с. Стара река
Изпълнение: Внесено предложение от кмета. Детска градина „Иглика“ с. Стара река е
включена в Списъка на защитените детски градини и училища.
Решение № 783/27.07.2017г.
Относно: Предложение за включване в Списъка на средищни детски градини и
училища на ДГ „Здравец“, гр. Кермен, община Сливен
Изпълнение: Внесено предложение от кмета. Детска градина „Здравец“, гр.Кермен е
включена в Списъка на защитените детски градини и училища.
Решение № 785/27.07.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение: Изпълнено. Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 786/27.07.2017г
Относно: Утвърждаване на Протокол № 11 от заседание на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 787/27.07.2017г.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 791/27.07.2017г.

Относно: Управление и стопанисване на спортни обекти, публична общинска
собственост, представляващи три тенис-корта в парков терен „Градска градина“ и
масивна едноетажна сграда – съблекалня, в гр. Сливен, кв. Ново село
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-2777/08.12.17г. Сключен договор от дата
15.01.2018г. Изпълнено.
Решение № 792/27.07.2017г.
Относно: Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за
2017 година на следните училища от община Сливен: ОУ ,,Св. Климент Охридски” с.
Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър” с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ
,,Христо Смирненски” град Кермен, ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил
Левски” с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане и ОУ ,,Св. св.
Кирил и Методий” град Сливен, квартал ,,Речица”.
Изпълнение: Внесено мотивирано предложение в МО. Училищата са включени в
Списъка на средищните детски градини и училища.
Решение № 793/27.07.2017г.
Относно: Даване статут на защитени училища на територията на Община
Сливен, Област Сливен
Изпълнение: Внесено предложение в МО. На ОУ „Васил Левски“ с. Стара река, ОУ
„Хаджи Димитър“ с. Бяла е даден статут на защитено училище.
По протокол № 27 от проведеното на 31.08.2017 г. заседание:
Решение № 796/31.08.2017г.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа –
облигации, при условията на частно предлагане
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 797/31.08.2017г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на
общинския съвет ще бъде представен и изискуемия по закон отчет за изпълнение на
бюджета.
Решение № 798/31.08.2017г.
Относно: Приемане на решение за актуализиране на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2016-2020 Община Сливен и Годишните планове за
действие по изпълнение на Общинска стратегия за 2017 г. и 2018 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 799/31.08.2017г.
Относно: Промяна капацитета на социална услуга Център за социална
рехабилитация и интеграция гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 801/31.08.2017г.

Относно: Откриване на процедура за концесия за недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ ПИ 67338.303.143, с площ 7899 кв.м., трайно
предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: стадион,
находящ се в местност „Карандила“ по кадастралната карта на гр.Сливен“ по реда
на Закона за концесиите и Правилника за прилагането му
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 802/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие,
постигнато със собственик на имоти, предвидени за отчуждаване, за разширение на
гробищен парк с.Гергевец, чрез замяна с равностоен общински имот
Изпълнение: Заповед за замяна № РД15-2555/09.11.17г. Изпълнено.
Решение № 803/31.08.2017г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на
бюджетна издръжка на имот, частна общинска собственост, представляващ
западна част от поземлен имот с идентификатор №67338.563.233, с площ 600 кв.м.,
находящ се в гр. Сливен, кв. Даме Груев
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 804/31.08.2017г.
Относно: Продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост,
представляващи апартаменти и гаражи с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“
№5, вх. А
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 805/31.08.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот 68117.510.409 – общинска собственост
в землището на с.Сотиря
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 806/31.08.2017г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имотис идентификатори: 1.67338.434.462, 2.67338.431.95,3. 67338.433.46,
находящи се в м.„Плоски рът“, м. „Чинтулово“ и м.„Пандар бунар“, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 807/31.08.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.427.175 в местността „Рамануша“ в
землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 808/31.08.2017г.
Относно: Да се извърши продажба без търг или конкурс на поземлен имот
036007 с площ от 7.864 дка, начин на трайно ползване: трайно насаждение, четвърта
категория на земята, местност „Гъстата драка” – частна общинска собственост в
землището на с.Тополчане,
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 809/31.08.2017г.

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.431.143 в местността „Чинтулово“ в
землището на гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 810/31.08.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен в Поземлен имот с идентификатор 67338.432.254, м.„Батмиш“, землище
гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Има сключен договор.
Решение № 811/31.08.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в
имоти - частна общинска собственост в с.Самуилово и в с.Струпец, общ.Сливен
Изпълнение : Заповеди за учредено право на строеж, както следва:
№ РД15-2428/24.10.17г., № РД15-2429/24.10.17г., № РД15-2430/24.10.17г.,
№ РД15-2431/24.10.17г., № РД15-2434/24.10.17г., № РД15-2435/24.10.17г.,
№ РД15-2436/24.10.17г.
Изпълнено.
Решение № 813/31.08.2017г.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен
имот, частна общинска собственост с идентификатор 67338.547.19.30,
представляващ - Офис №6, с полезна площ 12.кв.м.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 814/31.08.2017г
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен
имот, частна общинска собственост с идентификатор 67338.547.19.32,
представляващ - Магазин №16, с полезна площ 23 кв.м.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 815/31.08.2017г.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно
ползване на поземлен имот № 67338.547.16, публична общинска собственост с площ
от 2 896 кв.м, находящ се в кв.140, ЦГЧ по действаща кадастрална карта на
гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 816/31.08.2017г.
Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 30990.53.153, намиращ се
в местността Мешилика по кадастралната карта на с. Злати войвода, Община
Сливен
Изпълнение: Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г.
В процес на изпълнение.
Решение № 817/31.08.2017г.
Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 000 110, по плана за
земеразделяне на землището на с. Биково, община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 818/31.08.2017г.

Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране
на язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 000 314, намиращ се в
местността Караорман по Картата на възстановената собственост на с.
Глуфишево, община Сливен
Изпълнение: Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г.
В процес на изпълнение.
Решение № 820/31.08.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща плувен басейн с размери 25/12,50 м, обслужващи помещения (бани,
санитарни възли, съблекални, коридори, самостоятелен етаж под басейна с абонатна
станция) с обща полезна площ 923 кв.м. в ХІІ ОУ „Елисавета Багряна”, гр.Сливен
Изпълнение: Заповед № РД15-2805/12.12.17г във връзка с извършване на текущ
ремонт. Предстои извършване на текущ ремонт, след което ще бъде обявен търг за
отдаване под наем на обекта.
Решение № 821/31.08.2017г.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на ПУП на части от гр. Сливен и
с. Николаево, община Сливен
Изпълнение: Заповед № РД15-2195/15.09.17г. и Заповед № РД15-2519/02.11.17г.
Решението е изпълнено.
Решение № 822/31.08.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти
000260, 000261, 048015, 048016и 057004, местност „Бозалъка”, землище
с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 823/31.08.2017г.
Относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на пътна връзка в имоти с идентификатори
67338.251.1, с НТП „полски път“ и 67338.251.2, с НТП „първостепенна улица“,
общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.46.19, за
осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, местност
„Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 824/31.08.2017г.
Относно: 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 в имоти с
идентификатори 67338.251.1, с НТП „полски път“ и 67338.251.2 и 67338.251.5, с НТП
„първостепенна улица“, всички общинска собственост, за осигуряване на захранване
на ПИ 67338.46.19, за осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и
автокъща“, местност „Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 825/31.08.2017г.

Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлени имоти 000428, 040081 и 040082 за
разширение на съществуващ гробищен парк в поземлени имоти 000232 и 040083,
м.„Пелениката”, з-ще с.Блатец, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 826/31.08.2017г.
Относно: Изменение и допълнение на Решение № 781/27.07.2017 год. относно
утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища, на
полудневни грапи в детски градини и училища, както и на целодневни групи в детски
градини под определената средна месечна посещаемост по Наредба №7 от
29.12.2000год. на МОН, на територията на Община Сливен за учебната 2017/2018
год.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 827/31.08.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от
Бюджета на Община Сливен за 2017 година
Изпълнение: Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 828/31.08.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено. Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 829/31.08.2017г
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 832/31.08.2017г.
Относно: Откриване на процедури по отдаване под наем на язовири - публична
общинска собственост.
Изпълнение: Издадени заповед за търг № РД15-2576/13.11.17г. и заповед № РД152733/05.12.17г. Сключени договори.
По протокол № 28 от проведеното на 28.09.2017 г.заседание :
Решение № 838/28.09.2017г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Изменението е отразено със Заповед № РД15-2283/29.09.17г. Бюджетът
на община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата програма се
изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде
представен и изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 840/28.09.2017г.
Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден
комплекс” ЕООД гр.Сливен.
Изпълнение: Подписан договор за управление, който е вписан в търговския регистър.
Решение № 841/28.09.2017г.

Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс”
ЕООД
Изпълнение: Решението е изпълнено. С Решение № 1014/22.02.2018 год. на ОбС е
избран управител на „Обреден комплекс“ЕООД. Сключен договор за управление.
Решение № 842/28.09.2017г.
Относно: Промяна характера на собствеността на недвижими имоти,
находящи се в с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Съставен нов акт за общинска собственост.
Решение № 843/28.09.2017г.
Относно: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на
заповед” като обезпечение на остатъка до определения размер на авансовото
плащане по Административен договор за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.0150003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”
Изпълнение: Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение – запис на
заповед. Авансът е изплатен от управляващия орган и частично усвоен.
Решение № 844/28.09.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Отчисленията са поискани и са приведени на общината.
Решение № 845/28.09.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.537.201, находящ се в кв.“Клуцохор“,
гр.Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2483/30.10.17г., Заповед за спечелил
търг № РД15-2637/21.11.17г. и Заповед за отписване РД15-2897/28.12.17г.
Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 846/28.09.2017г.
Относно: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.522.264 (УПИ VII-264, кв.742 по ПУП на кв. „Ново селоизток“, град Сливен) към съществуваща сграда с идентификатор 67338.522.264.1 на
Юлия Колева Янкова
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-2505/01.11.17г. Решението е изпълнено.
Подписан договор.
Решение № 847/28.09.2017г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на
бюджетна издръжка на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с ид. № 67338.544.79с площ 2967 кв.м., ведно с
построените в него сгради, с адрес:гр. Сливен, ул. Георги Икономов № 48, кв. Клуцохор
Изпълнение: Подписан договор от дата 13.03.2018г. Изпълнено.
Решение № 848/28.09.2017г.

Относно: Изграждане със собствени средства на физкултурен салон в двора на
ОУ „Братя Миладинови“ - гр. Сливен, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.563.41 по КККР-гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 849/28.09.2017г.
Относно: Добив на суха и паднала дървесна маса от общинска горска
територия в землищата на с. Раково,с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово, с.
Драгоданово ис. Горно Александрово, собственост на Община Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 850/28.09.2017г.
Относно: Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен 26
октомври, Димитровден
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 852/28.09.2017г.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Четвъртото тримесечие на 2017 год.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 853/28.09.2017г.
Относно: Разкриване на нова автобусна линия Сливен – Ичера, от Общинската
транспортна схема.
Изпълнение: Сключен анекс към договора. Решението е изпълнено.
Решение № 854/28.09.2017г.
Относно: Дава на „Мелком“ ООД с ЕИК ………. предварително съгласие за
определяне на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху следния имот
с проектен идентификатор, общинска собственост в землището гр.Сливен: ПИ №
67338.834.84 по кадастралната карта на гр.Сливен с начин на трайно ползване: „за
селскостопански, горски, ведомствен път“ и засегната площ 503 кв.м
Изпълнение: Заповед за ПУП- РД15-2416/20.10.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 855/28.09.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот 001381 за разширение на съществуващ
гробищен парк в поземлен имот 000138 в м.”Казалча”, землището на с.Глуфишево,
общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 856/28.09.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в
землището гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 857/28.09.2017г.
Относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на пътна връзка в имоти с идентификатори
67338.48.34, с НТП „полски път“ и 67338.48.35, с НТП „дере“, за осигуряване на

транспортен достъп до ПИ 67338.48.50, отреден „За автокъща, автосервиз и
фотоволтаична система“, местност „Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 858/28.09.2017г.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на изменения на ПУП на части
от с. Сотиря и с. Камен, общ. Сливен.
Изпълнение: Заповед № РД15-2529/06.11.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 859/28.09.2017г.
Относно: Допълнение на Решение № 781/27.07.2017 год.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 860/28.09.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 861/28.09.2017г.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
По протокол № 29 от проведеното на 17.10.2017 г. заседание :
Решение № 863/17.10.2017г.
Относно: 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 BG16RFOP001-1.015 "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“
Изпълнение: Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение – запис на
заповед. Авансът е изплатен от управляващия орган и частично усвоен.
Решение № 866/17.10.2017г.
Относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на
чистотата на територии за обществено ползване за 2018.
Изпълнение: План-сметката се изпълнява.
Решение № 868/17.10.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот № 031060, местността „Кисело
тръне”, землище с.Блатец, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 870/17.10.2017г.
Относно: Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект
„Подкрепа за предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP0011.023 Подкрепа за предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване достъпа до

заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 871/17.10.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.434.226, находящ се в м. „Плоски рът“,
гр.Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2578/13.11.17г., Заповед за спечелил
търг № РД15-2722/01.12.17г. и Заповед за отписване № РД15-77/11.01.17г.
Решението е изпълнено.
Решение № 872/17.10.2017г.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.432.615 и
67338.432.614 – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2577/13.11.17г., 1. Заповед за спечелил
търг № РД15-2742/05.12.17г., 2. Заповед за спечелил търг № РД15-2739/05.12.17г. и
Заповед за отписване № РД15-127/17.01.18г.
Решението е изпълнено. Сключени договори.
Решение № 873/17.10.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот 67338.432.465 – общинска собственост
в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2579/13.11.17г., Заповед за спечелил
търг № РД15-2723/01.12.17г. и Заповед за отписване № РД15-127/17.01.18г.
Решението е изпълнено.
Решение № 874/17.10.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот,публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ от 16 кв.м, разположено на първи етаж в
сграда - младежки дом на един етаж със ЗП 353 кв.м., находяща се в п-л І, кв.28по
ЗРП на с.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2579/13.11.17г.Заповед за спечелил търг №
РД15-2723/01.12.17г. Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 875/17.10.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща бюфет за закуски с площ 32 кв.м, разположен във входното фоайе
на СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2579/13.11.17г. и Заповед за спечелил
търг № РД15-2724/01.12.17г. Сключен договор.
Решение № 878/17.10.2017г.
Относно: Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план –
план за регулация за УПИ VI-78, кв.93, кв.”Комлука”, гр.Сливен, като отпада УПИ VI78, образуват се два нови УПИ VI-78 и УПИ ХVIII-78 и се променя частично уличната
регулация пред лицето на новообразувания УПИ ХVIII-78, като към същия се предава
по регулация свободна общинска площ от имот 677338.504.88.
Изпълнение: В процес на изпълнение

Решение № 879/17.10.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с проектен идентификатор
67338.48.23, местността „Сливенски кър”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 880/17.10.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 81387.12.5 за
разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот 81387.12.9 в м.
„Гробищата”, земл. на с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 881/17.10.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел
1кV и въздушен eл.провод НН в землището на с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 882/17.10.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за въздушен
eл.провод НН в землището на с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 883/17.10.7г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно
отклонение в поземлен имот 67338.8.59 землището гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 884/17.10.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от
Бюджета на Община Сливен за 2017 година.
Изпълнение: Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 885/17.10.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от
Бюджета на Община Сливен за 2017 година
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 886/17.10.2017г.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 887/17.10.2017г.
Относно: Промяна на маршрутно разписание по съществуваща автобусна
линия Сливен – Злати Войвода от Общинска транспортна схема
Изпълнение: Изпълнено.

По протокол № 31 от проведеното на 16.11.2017 г. заседание:
Решение № 891/16.11.2017г.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа –
облигации, при условията на частно предлагане
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 892/16.11.2017г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Изменението е отразено със Заповед № РД15-2678/28.11.17. Бюджетът на
община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата програма се изпълнява
съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде представен и
изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 893/16.11.2017г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци",
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия
за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“ и решение Община
Сливен да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и
най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта
по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 894/16.11.2017г.
Относно: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на
общото събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”
ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 895/16.11.2017г.
Относно: Поставянето на мемориален знак в с.Николаево
Изпълнение: Допуска поставянето на мемориален знак - бюст-паметник на княз
Николай Николаевич Романов, по съгласуван проект в съществуващия парк на
населеното място - УПИ VII, в кв.24 по плана на с.Николаево, община Сливен.
Изпълненние: Мемориалния знак е поставен.
Решение № 896/16.11.2017г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
местността 'Чинтулово' в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Издадена Заповед за търг № РД15-2845/18.12.17г. Сключени договори.
Решение № 897/16.11.2017г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори №67338.433.266,№ 67338.433.267 №67338.433.268
в местностите„Батмиш“ и „Пандар бунар“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Сключени са договори.

Решение № 898/16.11.2017г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори: 67338.435.110 и 67338.435.219, находящи се в м.
„Башчардак“, гр.Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-8/04.01.18г., Заповед за спечелил търг
№ РД15-191/30.01.18г. и Заповед за спечелил търг № РД15-190/30.01.18г. Сключени са
договори.
Решение № 899/16.11.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот от общинския поземлен фонд в
землището на с.Тополчане на собствениците на овощни насаждения, при условията на
чл.24д, ал.1, т.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Изпълнение: Заповед № РД15-2882/22.12.17г. Сключен договор
Решение № 900/16.11.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Донка
Д.К., Здравка И.А. и Пламен И.К. в поземлени имоти с идентификатори 67338.532.182,
67338.532.276, чрез замяна и доплащане
Изпълнение: Издадени Заповед за прекратяване на съсобственост № РД152868/18.12.17г. Заповед за отписване № РД15-353/27.02.18г. Изпълнено.
Решение № 901/16.11.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от Диан С.С. в поземлен имот с идентификатор 67338522.57, кв. „Ново селоизток“, гр. Сливен
Изпълнение: Издадена заповед за прекратяване на съсобственост № РД152867/19.12.17г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 902/16.11.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен в Поземлен имот с идентификатор 67338.420.285, м. „Барутни погреби“,
землище гр.Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за прекратяване на съсобственост № РД152839/15.12.17г. Заповед за отписване № РД15-329/23.02.18г. Сключен договор.
Решението е изпълнено
Решение № 903/16.11.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в
имоти - частна общинска собственост в с.Самуилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Издадени Заповед № РД15-2825/14.12.17г., Заповед № РД152826/14.12.17г. Заповед № РД15-2827/14.12.17г. и Заповед № РД15-2828/14.12.17г.
Решението е изпълнено.
Решение № 904/16.11.2017г.
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв. „Република“, бл.19,
вх.А, ет.1, ап.1, върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.516.338, гр.Сливен.
Изпълнение: Заповед№ РД15-2829/14.12.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 905/16.11.2017г.

Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв. „Република“, бл.28,
вх.А, ет.1, ап.1, върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.516.211, гр.Сливен.
Изпълнение: Заповед № РД15-2831/14.12.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 906/16.11.2017г.
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв. „Република“, бл.19,
вх. А, ет.2, ап.3, върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.516.338, гр.Сливен.
Изпълнение: Заповед № РД15-2834/14.12.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 907/16.11.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 115 кв.м. в сутерена на СУ „Хаджи Мина
Пашов“, гр. Сливен
Изпълнение: Издадени: Заповед за търг № РД15-2838/15.12.17г. Заповед за спечелил
търг № РД15-92/12.01.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 908/16.11.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ 34 кв.м. в източната част на първи етаж
на двуетажна масивна сграда „Общински дом и поща“ в с. Стара река, общ. Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2838/15.12.17г. и Заповед за спечелил
търг № РД15-94/12.01.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 909/16.11.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост,
представляващ барака с площ 40 кв.м., находяща се в двора на ІV ОУ „Димитър
Петров”, гр. Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2838/15.12.17г. и Заповед за спечелил
търг № РД15-93/12.01.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 910/16.11.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
за охраняем паркинг, находящ се североизточно от кв.33 на кв.„Промишлена зона“,
гр.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-1/02.01.18г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати.
Решение № 911/16.11.2017г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на директор на Общинско предприятие
„Градска мобилност” Сливен
Изпълнение: Заповед за конкурс № РД15-2713/01.12.2017г. С Решение № 1013 на ОбС
е избран директор на ОП „Градска мобилност“.
Решение № 912/16.11.2017г.

Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот № 020016, находящ се в землището на
с.Панаретовци, община Сливен
Изпълнение: Заповед № РД15-170/25.01.18г. Решението е изпълнено.
Решение № 913/16.11.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот № 81387.4.8, находящ се в землището
на с.Чинтулово, община Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 914/16.11.2017г.
Относно: Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-2822/14.12.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 915/16.11.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 916/16.11.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет на НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник за осигуряване на награден фонд
на Маскарадни игри – Глушник 2018
Изпълнение: Изпълнено. Финансовите средства са изплатени.
Решение № 917/16.11.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от
Бюджета на Община Сливен за 2017 година
Изпълнение: Изпълнено.Финансовите средства са изплатени.
Решение № 918/17.11.2016г.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 919/16.11.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на вещи, общинска собственост,представляващи бракувани
материални активи по приложение №1
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2875/20.12.17г. Сключен договор от 09.02.2018г.
Решението е изпълнено.
По протокол № 32 от проведеното на 14.12.2017 г. заседание :
Решение № 926/14.12.2017г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на

общинския съвет ще бъде представен и изискуемия по закон отчет за изпълнение на
бюджета.
Решение № 927/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на поземлен имот
011066 в землището на с. Селиминово
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 928/14.12.2017г.
Относно: Прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожновенерически заболявания – Сливен“ ЕООД
Изпълнение: В процес на изпълнение. Чака се съгласие на МЗ.
Решение № 929/14.12.2017г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1
Сливен” ЕООД
Изпълнение: Заповед № РД15-184/29.01.18г. В процес на изпълнение.
Решение № 934/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за прекратяване на членството на Община
Сливен в Сдружение „Тракийски Туристически район“
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 936/14.12.2017г.
Относно: 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.
Изпълнение: Сключен договор на 14.03.2018 год.
Решение № 937/14.12.2017г.
Относно: 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)
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-86/11.01.18г. Заповед за спечелил търг № РД15209/01.02.18г. Сключен договор.
Решение № 938/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 939/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.432.87 в местността „Батмиш“ в
землището на гр.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-72/10.01.18г. Заповед за спечелил търг № РД15195/31.01.18г. Сключен договор.
Решение № 940/14.12.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот 67338.437.530 – общинска собственост
в землището на гр. Сливен

Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-73/10.01.18г. Заповед за спечелил търг № РД15-217/05.02.18г. Сключен договор със спечелилия търга
Решение № 941/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.420.281 в местност “Барутни погреби“,
селищно образувание „Изгрев“, гр.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-72/10.01.18г. Сключен договор от 21.03.2018г.
със спечелилия търга.
Решение № 942/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Ковачите, общ.Сливен № 37530.501.732, с площ от 572 кв.м
Изпълнение: Заповед за търг РД 15-134/18.01.2018г. Сключен договор от
08.03.2018г.със спечелилия търга.
Решение № 943/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Чинтулово, общ.Сливен № 81387.501.386 с площ от 839 кв.м.,кв.25
Изпълнение: В процес на изпълнение. Открита тръжна процедура със Заповед № РД15452/16.03.2018 год.
Решение № 944/14.12.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в
имоти - частна общинска собственост в с.Самуилово и с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Учредено право на строеж.
Решение № 945/14.12.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска
собственост в ПИ 81387.501.524, с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг РД 15-254/14.02.2018г. Учредено право на строеж.
Решение № 946/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Изпълнено. Учредено право на пристрояване.
Решение № 947/14.12.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от Стойно Г.С. в поземлен имот с идентификатор 67338.545.328, (УПИ XIX185, кв.212, по плана на кв. „Клуцохор”), ……….., гр. Сливен
Изпълнение: Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-90/11.01.18г.
Заповед за отписване № РД15-247/09.02.18г.
Решение № 948/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Заповед № РД15-186/29.01.18г. В процес на изпълнение.
Решение № 950/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 951/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 952/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 953/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 954/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабели в
землището гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 955/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти
000150 и 001381, местност „Казалча”, землище с.Глуфишево, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 956/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 957/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.

Решение № 958/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 959/14.12.2017г.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 960/14.12.2017г.
Относно: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2018 година
Изпълнение: Програмата се изпълнява.
Решение № 961/14.12.2017г.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 963/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.524.174 (УПИ II, кв. 590, кв. „Сини камъни“,
гр. Сливен)
Изпълнение: З-д № РД–15-440 от 16.03.2018 год. за определяне на купувач. В процес
на изпълнение.
Решение № 964/14.12.2017г.
Относно: Предложение за откриване на общински център за подкрепа за
личностно развитие – център за кариерно ориентиране в гр. Сливен.
Изпълнение: Заповед № РД15-171/25.01.2018г. за откриване на центъра.В процес на
изпълнение.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1088
Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет
по наркотични вещества – Сливен и Превантивно Информационен център
– Сливен при Община Сливен през 2017 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно-информационен център – Сливен през
2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1089
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през първото тримесечие на 2018 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 първото
тримесечие на 2018 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1090
Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен
(2017-2018) за 2018 г.

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за
2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1091
Приемане на „План за действие на Община Сливен
за интегриране на българските граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация 2018- 2020 г.“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема „План за действие на Община Сливен за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018- 2020 г.”

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1092
Упълномощаване на кмета на Община Сливен да сключи договор
за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с
цел реализацията на договор за БФП по проект № BG16RFOP001-1.0150002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, както и чл.13, чл.16 и 19а от Закона за
общинския дълг,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Община Сливен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който
да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:
„Подобряване на градската среда на Сливен“”, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно
възлагане BG16RFOP001-1.015 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен“, при следните
основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 422 777.85 лв. (четиристотин
двадесет и две хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и
пет стотинки);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински
заем;
 Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на
Сливен“ и/или от собствени бюджетни средства.
 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Сливен по
Договор
за
безвъзмездна
помощ
BG16RFOP001-1.015-0002-C01
„Подобряване на градската среда на Сливен“, сключен с Управляващия
орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сливен, по чл. 45,
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на община Сливен по чл. 52 ал. 1, т. 1,
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливен да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1093
Създаване на звено „Общинска полиция”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за създаване на звено „Общинска полиция”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1094
Промени в състава на обществената комисия за избор на носителката
на наградата „Аргира Жечкова” на Община Сливен

На основание чл. 66, ал. 1 от Наредба за символиката на Община
Сливен и чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава Донка Славова като член на обществената комисия
за избор на носителката на наградата „Аргира Жечкова” на Община
Сливен и избира за член на обществената комисия Ина Николова, главен
експерт в дирекция „ОКВО”.
2. Освобождава Милена Чолакова като член на обществената
комисия за избор на носителката на наградата „Аргира Жечкова” на
Община Сливен и избира за член на обществената комисия Марияна
Добрева, старши експерт в дирекция „ОКВО”.
3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1095
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана
и СОТ Сливен“ ЕООД върху лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА,
рама №ХТА212130W1308013 и номер на двигателя №212134896203,
цвят Бял, лек автомобил ВАЗ 21053 с рег. № СН 1078 СС,
рама №ХТА210530R1447311, номер на двигател №21033183484, цвят Бял
и лек автомобил ВАЗ 21043 с рег. №СН3132НС, рама ХТА210430N0343513,
номер на двигател №21032178114, цвят Червен
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от
ЗОС и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от
01.05.2018 г. до 31.10.2018 г. на „Общинска охрана и СОТ Сливен“ ЕООД
върху моторни превозни средства, общинска собственост, представляващи:
- лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА, рама
№ХТА212130W1308013 и номер на двигателя №212134896203, цвят Бял;
- лек автомобил ВАЗ 21053 с рег. № СН1078СС, рама
№ХТА210530R1447311, номер на двигател №21033183484, цвят Бял.
- лек автомобил ВАЗ 21043 с рег. № СН3132НС, рама
№ХТА210430N0343513, номер на двигател №21032178114, цвят Червен
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване върху автомобилите по т. 1.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1096
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен,
„Бачикови“ ООД и „Ведимекс“ ООД

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението, относно предварителен договор за
прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен, „Бачикови“ ООД и „Ведимекс“ ООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1097
Вземане на решение за прекратяване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир,
съставляващ поземлен имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812. с площ 102,172
дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ. Сливен, при граници:
изток: полски път, запад - ; север - полски път; юг -полски път, имотът е
актуван с Акт за общинска собственост № 24/03.09.2001г."

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и § 4, ал. 1 от ЗК (в сила от
02.01.2018 г.) във връзка с чл.60, ал.1, т.1 от Закона за концесиите (отм.)
във връзка с чл.91, ал.2 и чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона
за концесиите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Прекратява процедура за предоставяне на концесия за услуга с
предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен
имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812. с площ 102,172 дка, находящ се в
землището на с. Скобелево, общ. Сливен, при граници: изток: полски път,
запад - ; север - полски път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за
общинска собственост № 24/03.09.2001 г.", открита с решение на
Общински съвет-Сливен № 616/30.03.2017г.
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1098
Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири –
публична общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, § 12 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите във връзка с чл. 19, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел VІ – „Отдаване под наем“ в Годишната програма
за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018
год., със следния имот- публична общинска собственост, както следва:
Язовир в местност „Чалъ баир“, землището на с. Скобелево,
община Сливен с площ от 102,172 дка, съставляващ имот с № 000680,
ЕКАТТЕ 66812, при граници: изток: полски път, запад - ; север - полски
път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за общинска
собственост № 24/03.09.2001".
2. Открива процедура по отдаване под наем на язовир - публична
общинска собственост, както следва:
Язовир в местност „Чалъ баир“, землището на с. Скобелево,
община Сливен с площ от 102,172 дка, съставляващ имот с № 000680,
ЕКАТТЕ 66812, при граници: изток: полски път, запад - ; север - полски
път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за общинска
собственост № 24/03.09.2001". Начална тръжна цена 20 лв./дка без ДДС
за една година, или 2043,44 лв. /две хиляди четиридесет и три лева, и
четиридесет и четири стотинки./ за целия имот за една година. Определя
стъпка на наддаване 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Определя депозит за
участие в процедурата – 200 лв. /двеста лева/ без ДДС.

3. Обектът да се отдаде под наем за срок от 5 години, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, на оператор на язовирна
стена.
4. Утвърждава проект на договор за наем.
5. Определя цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/
без ДДС.
6. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по процедурата за отдаване под наем на язовир-публична
общинска собственост и сключи договори за наем със спечелилия търга
участник.
7. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1099
Продажба на поземлени имоти с идентификатори
67338.434.229, 67338.432.258 и 67338.432.268 – общинска собственост
в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Сливен с
поземлен имот с идентификатор 67338.434.229 с площ от 1070 кв.м,,
местност „Плоски рът”, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, актуван
с АОС 3737 от 02.02.2018 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. 67338.434.229 с площ от 1070 кв.м,, местност „Плоски рът”,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, актуван с АОС3737 от 02.02.2018 г.
Начална цена: 1500 /хиляда и петстотин / лв. без ДДС.
2. 67338.432.258 с площ от 550 кв.м,, местност „Батмиш”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, актуван с АОС 3681 от 13.11.2017 г.
Начална цена: 1300 /хиляда и триста/ лв. без ДДС.

3. 67338.432.268 с площ от 1020 кв.м,, местност „Батмиш”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, актуван с АОС 3680 от 13.11.2017 г.
Начална цена: 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1100
Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени
имоти: ПИ 67338.433.240 и 67338.433.241 в местност ”Тасмата” и ПИ
67338.437.498 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 67338.433.240, с площ от 463 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Тасмата” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, цена 419 лв.
2. Поземлен имот 67338.433.241, с площ от 516 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Тасмата” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: :
за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 467 лева.
3. Поземлен имот 67338.437.498, с площ от 1255 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 1136 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 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1101
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Сливен с
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.93 с площ от 887 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Чинтулово”, актуван с АОС №3592/06.06.2017
г. , землище на гр. Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.94 с площ от 709 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Чинтулово”, актуван с АОС №3593/06.06.2017
г., землище на гр. Сливен.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.6 с площ от 310 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3753/
13.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.11 с площ от 831 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3762/
26.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.37 с площ от 1090 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на

територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3747/
06.03.2018 г. , землище на гр. Сливен.
6. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.88 с площ от 531 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3671/
01.10.2017 г., землище на гр. Сливен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.93 с площ от 887 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Чинтулово”, актуван с АОС №3592/06.06.2017
г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 2100 /две хиляди и сто/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.94 с площ от 709 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Чинтулово”, актуван с АОС №3593/06.06.2017
г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 1700 /хиляда и седемстотин/ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.6 с площ от 310 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3753/
13.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 1600 /хиляда и шестстотин/ лв. без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.7 с площ от 634 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3687/
23.11.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 3200 /три хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.11 с площ от 831 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3762/
26.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 4200 /четири хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.37 с площ от 1090 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3747/
06.03.2018 г, землище на гр. Сливен.
Начална цена: 5500 /пет хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.88 с площ от 531 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3671/
01.10.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 2700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС.

8. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.416 с площ от 891 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №3755/
21.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 4500 /четири хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1102
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Младово, 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 № 968/25.01.2018г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ VІІ в кв.49, с
площ от 195 кв.м., отреден за обществено обслужване по ПУП на
с.Младово, общ.Сливен, ведно с построената в него едноетажна масивна
сграда „Казанджийница“ със ЗП 45 кв.м.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ, УПИ VІІ в кв.49, с
площ от 195 кв.м., отреден за обществено обслужване по ПУП на
с.Младово, общ.Сливен, ведно с построената в него едноетажна масивна
сграда „Казанджийница“ със ЗП 45 кв.м., актуван с акт за частна общинска
собственост № 99 от 13.03.2018г.
Начална цена 3270 лева (три хиляди двеста и седемдесет лв.), без
ДДС в т.ч.:
- земя – 530 лева
- сграда – 2740 лева
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 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1103
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на с. Чокоба

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Сливен
със следните поземлени имоти в землището на с. Чокоба:
1. ПИ038115 с площ от 1.494 дка, начин на трайно ползване: нива,
трета категория на земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба,
актуван с АОС №84/25.03.2015 г.
2. ПИ038117 с площ от 8.408 дка, начин на трайно ползване: нива,
трета категория на земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба,
актуван с АОС №85/25.03.2015 г.
3. ПИ040035 с площ от 26.380 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с
АОС №96/17.02.2017 г.
4. ПИ040037 с площ от 4.538 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с
АОС №97/17.02.2017 г.
5. ПИ049004 с площ от 2.300 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван
с АОС №53/07.10.2008 г.
6. ПИ049005 с площ от 3.100 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван
с АОС №54/07.10.2008 г.

7. ПИ049007 с площ от 4.100 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван
с АОС №55/07.10.2008 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. ПИ038115 с площ от 1.494 дка, начин на трайно ползване: нива,
трета категория на земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба,
актуван с АОС №84/25.03.2015 г.
Начална цена: 1600 /хиляда и шестстотин/ лв.
2. ПИ038117 с площ от 8.408 дка, начин на трайно ползване: нива,
трета категория на земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба,
актуван с АОС №85/25.03.2015 г.
Начална цена: 8200 /осем хиляди и двеста/ лв.
3. ПИ040035 с площ от 26.380 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с
АОС №96/17.02.2017 г.
Начална цена: 20700 /двадесет хиляди и седемстотин/ лв.
4. ПИ040037 с площ от 4.538 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с
АОС №97/17.02.2017 г.
Начална цена: 3600 /три хиляди и шестстотин/ лв.
5. ПИ049004 с площ от 2.300 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван
с АОС №53/07.10.2008 г.
Начална цена: 1800 /хиляда и осемстотин/ лв.
6. ПИ049005 с площ от 3.100 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван
с АОС №54/07.10.2008 г.
Начална цена: 2450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ лв.
7. ПИ049007 с площ от 4.100 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван
с АОС №55/07.10.2008 г.
Начална цена: 3200 /три хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1104
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Кръстанка А. Ш. в поземлен имот с идентификатор 673385.514.259,
…………….., гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от
ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г.,
приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на ОбС-Сливен с 35/187 ид.ч. от
поземлен имот с идентификатор 67338.514.259, площ: 187 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ……….., трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м) по КККР.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и
Кръстанка А. Ш. с ЕГН ………., върху поземлен имот с идентификатор
67338.514.259, целият с площ от 187 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800,
…………, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план:
1810, УПИ XIII, кв. 126 при съседи: 67338.514.261, 67338.514.260,
67338.532.3, 67338.532.1, 67338.514.258 по КККР, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, чрез изкупуване
дела на Общината, представляващ 35/187 ид. ч. от поземления имот.
Оценката на 35/187 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
67338.514.259, възлиза на 6 280 лв. (шест хиляди двеста и осемдесет лева)
без ДДС.

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1105
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в УПИ І-73, кв.14, с.Крушаре, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 260/2540 ид.ч. от УПИ
І-73, кв.14, целият с площ от 2540 кв.м., отреден за жилищно строителство
по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Георги
П.А. върху следния недвижим имот, представляващ УПИ І-73, кв.14,
целият с площ от 2540 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината, представляващ 260/2540 ид.ч. от УПИ І-73, кв.14.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 1290 лева (хиляда двеста и деветдесет двадесет лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1106
Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване
на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляващ почивна база на Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“,
гр. Царево, състояща се от кухненски блок със столова, сервизни
помещения, баня и санитарен възел и 20 бр. бунгала,
с обща полезна площ 384 кв.м.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1
от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Не приема предложението за продължаване срока на договор за
наем за временно и възмездно ползване на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ почивна база на Община
Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево, състояща се от кухненски блок
със столова, сервизни помещения, баня и санитарен възел и 20 бр. бунгала,
с обща полезна площ 384 кв.м.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1107
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща 1 кв.м. за инсталиране на терминално устройство
АТМ (банкомат) с външен достъп в общински обект находящ се
в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния вход
на сградата на Община Сливен)

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел VI „Отдаване под наем” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Сливен, както
следва:
№
1

Имот
1 кв.м. за инсталиране на терминално устройство
АТМ (банкомат) с външен достъп в общински обект
находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1
(до източния вход на сградата на Община Сливен)

Площ
1 м2

Предназначение
за инсталиране на
терминално
устройство АТМ
(банкомат) с
външен достъп

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща 1 кв.м. за инсталиране на
терминално устройство АТМ (банкомат) с външен достъп в общински
обект находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния
вход на сградата на Община Сливен).
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:

 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без
ДДС
 Депозит за участие в търга: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за инсталиране на терминално устройство АТМ
(банкомат) с външен достъп;
 Изисквания към кандидатите:
- да притежават лиценз за извършване на банкова дейност;
- да представят декларация (свободен текст), че при възникване на
авария, същата ще бъде отстранена в рамките на два часа от уведомяването
за това.
- да представят техническа документация и подробно описание на
вида, марката и модела на банкомата, от които да е видна включително
поставената СЕ маркировка, както и посочване на ел.енергия на
предлагания за монтиране банкомат, съгласно указанията на производителя;
 Изисквания към наемателя:
- да монтира и осигури терминално устройство АТМ /банкомат/ - с
външен достъп в общински обект находящ се в гр. Сливен, бул. Цар
Освободител №1 (до източния вход на сградата на Община Сливен),
технически обезопасено, с електрическо захранване, посочено в
техническата документация. Устройството следва да е съобразено с
изискванията на Директива 2006/95/ ЕО, т.е. с поставена
СЕ
маркировка,която доказва съответствието му с хармонизираните стандарти,
включително изискванията за безопасност.
- разходите по монтирането и демонтирането на банкомата, както и
разходите по свързването му към ел.инсталацията са за сметка на наемателя,
като тези дейности следва да се извършват в рамките на работните дни от
8.30 до 17.00 часа.;
- при възникване на авария в банкомата да я отстрани за срок от 2
часа, а при необходимост да я подмени и да монтира друг, също снабден с
СЕ маркировка, доказваща съответствието на устройството с
хармонизираните европейски стандарти и изисквания за безопасност при
експлоатация;
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането
на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и сключването на
договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1108
Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и
разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава на „Джи Ер Ауто“ ООД и Янко Н.Н. предварително съгласие
за определяне на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху
следния имот с проектен идентификатор, общинска собственост в
землището гр.Сливен: ПИ 67338.48.63 (образуван от имот с идентификатор
67338.48.34) по кадастралната карта на гр.Сливен с НТП „полски път“ и
засегната площ 48 кв.м.
2. Разрешава на „Джи Ер Ауто“ ООД и Янко Н.Н., за тяхна сметка
изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на
техническата ифраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за пътна връзка в имот с проектен идентификатор
67338.48.63 (образуван от имот с идентификатор 67338.48.34) по
кадастралната карта на гр.Сливен, с НТП „полски път“, за осигуряване на
транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 67338.48.29, за
осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“,
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1109
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни
планове за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел
1кV и 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 „Джи Ер Ауто“ ООД и Янко Н.Н., за тяхна сметка,
изработването на проекти за ПУП – парцеларни планове за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за:
1. Трасе на ел.кабел 1кV от ТП“Трилистник-0“, извод СрН „Обходен“,
ПС „Комуна“, находящ се в ПИ 67338.8.30, местност „Рамануша“, до ПИ
67338.48.29, местност „Сливенски кър“, за осъществяване на инвестиционно
намерение „За автосервиз и автокъща“, и преминаващ през следните имоти:
ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.34,
с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.35, с НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с
НТП “първостепенна улица“, всички в землище гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.
2. Трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод,
находящ се в ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29,
местност „Сливенски кър“, за осъществяване на инвестиционно намерение
„За автосервиз и автокъща“, и преминаващ през следните имоти: ПИ
67338.8.59, местност „Рамануша“, с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.34, с
НТП “полски път“; ПИ 67338.48.35, с НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с НТП
“първостепенна улица“, всички в землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1110
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
ел.кабели в землището на с.Тополчане, 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 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1111
Приемане на решение за съгласуване изменение
на подробния устройствен план на част от кв.516, ЦГЧ, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен
план за част от кв.516, ЦГЧ, гр.Сливен, като се създава нов УПИ I-За
паркинг” и се покрива част от коритото на р.Селишка /Аблановско дере/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1112
Упълномощаване на представител на община Сливен в Общото събрание
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 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:
Упълномощава Д-р Иван Колев Данчев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА” приемането на решенията от
т. 1 до т. 14 от дневния ред, определен в поканата за редовно Общо
събрание на акционерите, насрочено за 09.05.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в
заседателната зала на болницата, намираща се в административната и
сграда на бул.”Христо Ботев” № 1, гр. Сливен.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното
Общо събрание на акционерите е насрочено да се проведе на 28.05.2018 г.
/понеделник/ от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1113
Приемане годишния финансов отчет
на „Дентален център -1 Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема годишния финансов отчет на „Дентален център -1 Сливен“
ЕООД за 2017 год.
2. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в
размер на 10 000 лв.
3. Не освобождава от отговорност д-р Живка Георгиева за дейността
й като управител на дружеството за 2017 год.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1114
Приемане годишния финансов отчет
на „ДКЦ 1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ 1 - Сливен“ ЕООД гр.
Сливен за 2017 год.
2. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2017
год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в
размер на 6 000 лв.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1115
Приемане годишния финансов отчет
на „ЦКВЗ-Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема годишния финансов отчет на „ЦКВЗ - Сливен“ ЕООД гр.
Сливен за 2017 год.
2. Не освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р
Мая Миланова за дейността й през 2017 г.
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1116
Приемане годишния финансов отчет
на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема Годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД
Сливен за 2017 год.
2. Освобождава от отговорност управителите Веселина Казакова и
Георги Киров за дейността им през 2017 год.
3. Препоръчва на общинска администрация да бъдат изплатени
приоритетно дължимите на дружеството 3 000 лв. за социални погребения.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1117
Приемане годишния финансов отчет
на „Пътнически превози“ ЕООД за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ ЕООД
гр. Сливен за 2017 год.
2. Освобождава управителя Енчо Петров от отговорност за дейността
му през 2017 год.
3. Избира за проверител на дружеството ДЕС Георги Стоянов
Тренчев регистриран одитор № 0647.
4. Управителят на дружеството да предприеме мерки за подобряване
на финансовото състояние на дружеството чрез оптимизиране на
разходите.
5. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1118
Приемане годишния финансов отчет
на „Общинска охрана и СОТ - Сливен“ ЕООД за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ –
Сливен“ ЕООД за 2017 год.
2. Освобождава управителя Петко Чолаков от отговорност за
дейността му през 2017 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в
размер на 23 000 лв.
4. На основание чл.19 от договора за управление предлага на Кмета на
общината да увеличи с 3 550 лв. начисленото за 2017 год. възнаграждение
на управителя на дружеството Петко Чолаков.
5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1119
Приемане годишния финансов отчет
на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 на 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. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ 2 - Сливен“ ЕООД гр.
Сливен за 2017 год.
2. Освобождава управителя д-р Георги Илиев от отговорност за
дейността му през 2017 г.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в
размер на 22 000 лв.
4. На основание чл.19 от Договора за управление предлага на Кмета
на общината да увеличи с 3 200 лв. начисленото за 2017 год.
възнаграждение на управителя на дружеството д-р Георги Илиев.
5. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1120
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Сдружение „Туида Класик“ за осигуряване на награден фонд на
традиционния парад на ретро автомобили в гр. Сливен, който ще се състои
на 28.04.2018 год.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение
№ 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 г.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1200 /хиляда и двеста/
лева на Синдиката на българските учители – гр. Сливен, за участие в
Четиринадесетата спартакиада на учителите, с международно участие.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение
№ 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 г.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. НЧ „Христо Ботев - 1897“ гр. Сливен за участието на децата от
Школа по народно пеене „Славейче“ при читалището в Международен
фолклорен фестивал в Мармарис.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.2 „Средства за
съфинансиране на екипировка и пътувания за участия в Международни и
национални образователни и културни програми на деца и ученици от
групи и състави на бюджетна издръжка“ на приложение № 9 от бюджета
на Община Сливен за 2018 г.
2. На НЧ „Отец Паисий-1936“, кв. „Речица“, гр. Сливен за
провеждане на спортен празник с децата от квартала.

Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет /Раздел II, т.3 „Средства за образователни прояви с деца
и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2018
год./
3. На Кметство с. Крушаре за отбелязване празника на селото.
Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет /Раздел II, т.8 „Резерв“ на Приложение № 9 от бюджета
на Община Сливен за 2018 год./
4. На пенсионерски клуб „Панайот Хитов“ с. Чокоба за отпускане на
финансови средства за участие на клуба в Балканския международен
фестивал на самодейните пенсионерски състави в гр. Тирана.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.2 „Средства за
съфинансиране на екипировка и пътувания за участия в Международни и
национални образователни и културни програми на деца и ученици от
групи и състави на бюджетна издръжка“ на приложение № 9 от бюджета
на Община Сливен за 2018 г.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/
лева на НЧ „Изгрев 1928“ с. Драгоданово за честване 90 години от
създаването на читалището.
Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет /Раздел II, т.5 „Средства за юбилейни годишнини на
образователни и културни институции“ на Приложение № 9 от бюджета на
Община Сливен за 2018 год./
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/
лева на Дружество на художниците – Сливен за реализиране на проект
„Дни на изнесените ателиета“.
Изисква от дружеството към отчета за изразходване на финансовите
средства да бъде приложен един каталог.
Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет /Раздел II, т.6 „Средства по защитени проекти с деца“ на
Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 год./
VI. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.08.2018год. 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 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1121
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Иван Д.П. с ЕГН ……… от гр.Сливен, …….. за лечение;
2. Стефан А.М. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……….. за
рехабилитация и раздвижване.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. Диляна И.Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………..за лечение на
детето й – Денислав Г. М.;
2. Наталия А.Н. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………… за допълване
на лечението.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на Николина К.И. с ЕГН ………. от с. Самуилово, общ. Сливен, ……… за
лекарства и осъществяване на хранителен режим.
IV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
V. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.08.2018 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 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1122
Отпускане на персонална пенсия на Цанко М. Й.,
Станимира М. Й., Вероника М. Й. и Митко М. Й.

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 Цанко М. Й., ЕГН ……….., Станимира М. Й.,
ЕГН ………, Вероника М. Й., ЕГН ……… и Митко М. Й., ЕГН ………...

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1123
Отпускане на персонална пенсия
на Борислава А. С. и Атанас М. С.

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 Борислава А. С., ЕГН ………… и Атанас М. С.,
ЕГН …………...

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1124
Избор на управител на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл. 141, ал.
7 и чл. 147, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл. 46, ал. 1 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. ИЗБИРА Д-р Николай Георгиев Йосифов за управител на „Дентален
център-1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя съгласно чл. 51 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи с Д-р Николай Георгиев
Йосифов договор за управление на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД,
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 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1125
Приемане на доклад за изпълнението на програмата
за развитие на читалищата от община Сливен за 2017 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, чл. 4 и 5 от ЗНЧ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема доклада за изпълнението на годишната програма за
развитие на читалищната дейност в община Сливен за 2017 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ
ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗА 2017 ГОДИНА
Настоящият доклад обобщава годишните отчети на народните читалища съгласно чл.
26а (4) от Закона за народните читалища и има за цел да информира Общински съвет Сливен за
дейността, финансирането, материалната база и числеността на щатните читалищни работници
във всички читалища на територията на община Сливен и изпълнението на програмата за
развитие на народните читалища от община Сливен за 2017, приета с Решение № 517 от 16.12.
2016г. на Общински съвет Сливен
І. СТРУКТУРНО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2017
ГОДИНА.
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни
задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения
на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. (ЗНЧ, ЧЛ. 2)
През 2017 година на територията на Община Сливен своята дейност осъществяват 53
народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалища с общо 101 щатни бройки.
С три субсидирани щатни бройки функционира и Регионален експертно- консултантски и
информационен център „Читалища”- Сливен. Отчети за дейността си са предали всички
читалища с изключение на НЧ „Христо Кючуков 2013”. Читалището не получава държавно
финансиране, поради липса на субсидирана щатна численост. Липсата на отчет за дейност е
показател, че читалището не работи съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища.
Народно читалище „Възраждане 1980”, намиращо се в кв. „Дебела кория” е предало отчет за
изразходваните финанси и доклад за дейност през 2017 година. След отправените забележки
относно административната дейност на читалището, в края на 2017г. е проведено общо
събрание, на което е сменено ръководството на читалището. С решение №86/22.12.2017г. на
Сливенски окръжен съд е създадено НЧ „Йордан Русчев- Данко-2017”, с председател Стела
Стефанова Костова и секретар Красимира Динева- Иванова. Читалището няма субсидирани
щатни бройки, вписано е в регистъра на народните читалища под номер 3663. Финансовите
средства, с които читалищата се издържат и развиват своята дейност са основно от държавна
субсидия, целево подпомагане по решение на Общинския съвет и Министерството на
културата, членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми от движимо и
недвижимо имущество, дарения, работа по проекти.
Държавната субсидия за 2017 година в размер на 737300лв. за всички читалища е
разпределена според разпоредбите на Закона за народните читалища, указанията на
Министерствата на културата и финансите, и съгласно всички изисквания за прозрачност и
отчетност. Проведено е легитимно Общо събрание на делегираните представители на всички
читалища и представител на Община Сливен, съгласно изискванията на чл. 23 от ЗНЧ.
Протоколът от събранието е подписан от всички членове без възражения. Държавната субсидия
е предназначена за обезпечаване на работни заплати, други възнаграждения и плащания на
персонала, осигурителни вноски и издръжка, дейност, както и средства съгласно ЗЗБУТ. В
рамките на държавната субсидия са заделени средства в размер на 8280лв. за пенсиониране на
читалищни работници, на солидарен принцип, в селата Божевци, Малко Чочовени и Ковачите.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решения на Общински съвет- Сливен за
подпомагане дейността на народните читалища през 2017 година са отпуснати парични
средства в размер на 12660 лв. както следва:
 НЧ „Х. Димитър 1937”- 700лв. за честване на 80-годишнината на читалището;
 НЧ „Х. Димитър 1937”- 2000лв. за пътуване на Ансамбъл „Браво’ до Република
Китай;

 НЧ „Светлина 1926”, с. Селиминово- 1000лв. за провеждането на конкурс-надпяване
„Спесните на Йовчо Караиванов”;
 НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен- 1000лв. за фолклорен събор;
 НЧ „Зора 1860”- 2000лв. за за участие в международен фолклорен фестивал в Черна
гора;
 НЧ „Хр. Ботев 1897”- Сливен,- 400лв. за честване на 120 годишнината на
читалището;
 НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево- 300лв. за честване на 105 години от създаване на
читалището;
 НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник- 360лв. за участие на детска театрална трупа при
читалището във фестивал в гр. Велико Търново;
 НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник-1200лв. за награден фонд на „Маскарадни игри2018”;
 НЧ „Слънце 1928”, с. Гавраилово- 1500лв. за участие в международен фестивал в
Босна и Херцеговина;
 НЧ „Слънце 1928”, с. Гавраилово- 850лв. за провеждане на празника „Златна
праскова”;
 НЧ „Х. Димитър 1954”, с. Голямо Чочовени- 350лв. за празника на селото- 6 май;
 НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово- 500лв. за участие на читалището във
фолклорен фестивал в гр. Варна;
 НЧ „Пробуда 1907”, с. Биково- 500лв. за честване на 110 години от създаване на
читалището.
За изразходването на средствата от субсидията, читалищата предоставят в общинска
администрация тримесечни и годишни отчети. Всички целеви средства предоставени от
Общински съвет- Сливен са отчетени с необходимите за това документи.
ІІ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (СГРАДЕН ФОНД)
Основна част от читалищата развиват своята дейност в сгради общинска собственост. В
град Сливен НЧ „Зора 1860” разполага със собствен имот, НЧ „Карандила- джипси 2008” се
помещава в частен имот, а НЧ „К. Константинов 2013” не разполага с никакъв сграден фонд.
По- голяма част от читалищните настоятелства полагат грижи за поддържане и опазване на
предоставения им сграден фонд. Грижата на Общината за развитие на народните читалища се
изразява както в подкрепата, която им оказва за реализирането на проекти за подобряване на
материално- техническата им база, така и с финансирането и извършването на ремонти на
читалища със средства от Общинския бюджет.
ІІІ. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017
 Постигане на устойчивост на дейностите и услугите реализирани в читалищата
работещи с Фондация „Глобални библиотеки- България” на следните читалища: НЧ „Зора
1860” – гр. Сливен; НЧ „Искра 1929” – с. Крушаре; НЧ „Пробуда 1906” – гр. Кермен; НЧ
„Христо Ботев 1936” – с. Бяла; НЧ „Звезда 1928” – с. Старо село; НЧ „Къньо Мераков 1928” – с.
Блатец; НЧ „Слънце 1928” – с. Гавраилово; НЧ „Юрий Гагарин 1962” – с. Новачево; НЧ
„Просвета 1925” – с. Мечкарево; НЧ „Даскал Д. Димов 1908” – с. Желю войвода; НЧ „Светлина
1926” – с. Селиминово; НЧ „Изгрев 1928” – Драгоданово; НЧ „Зора 1872” – с. Ичера
 НЧ „Ангел Димитров 1937” участва в информационна кампания на Областна
администрация Сливен за Европредседателството на България.
ІV.
ОСНОВНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
И
ПРИОРИТЕТНИ
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2017 Г.

ЗАДАЧИ

В

Основните приоритети и направления в читалищната дейност през 2017 година са
регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища, от общинската културна
политика, осъществявана на основание на нормативната уредба и са ориентирани към развитие

и обогатяване на културния живот в селищата на общината и задоволяване потребностите на
гражданите чрез:
- поддържане и развитие на материалната и материално- техническата база;
- развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в
населеното място, където осъществяват дейността си;
- запазване, укрепване и развитие на националното самосъзнание и културната
идентичност, на обичаите и традициите на българския народ;
- стимулиране на читалищните дейности за съхранението и популяризирането на
нематериалното културно наследство;
- разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата;
- осигуряване на достъп до информация и комуникация;
- изграждане на информационни центрове, провеждане на обучителни програми и
програми за превенции;
- партньорство с учебни заведения, пенсионерски клубове и неправителствени
организации;
- честване на всички значими местни и национални празници; организиране на
концерти, чествания на годишнини, събори, изложби.
V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА
ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
V - 1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Библиотечната дейност е основна в работата на читалищата. Всички читалищни
библиотеки работят съгласно Закона за обществените библиотеки. Читалищните настоятелства
полагат усилия за ежегодното обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на нова
литература.
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” предоставя подробен анализ за дейността
на читалищните библиотеки от общината. Анализът е изготвен от специалистите на
библиотеката въз основа на отчетите за дейността, базирани на основните библиотечни
показатели. Един от основните показатели, който дава информация за развитието на
библиотечните фондове като основа за качествено и многоаспектно обслужване на
потребителите е показателят „Набавени библиотечни материали”. Анализът показва завишение
на броя на набавените книги и други носители на информация спрямо 2016г., но значитлна част
от изданията са получени като дарения. С най- много набавени нови заглавия през 2017 са: НЧ
„д-р Петър Берон 1934”, с. Тополчане, НЧ „Слънце 1928”, с. Гавраилово, НЧ „Изгрев1928”, с.
Драгоданово, НЧ „Искра 1929”, с. Крушаре, и читалищата „Зора 1860”, „Хр. Ботев 1897” и
„Отец Паисий 1936” в Сливен. Няма набавени книги в библиотеките на НЧ „Искра 1932”, с.
Калояново” и НЧ „Хр. Смирненски 1944”- Сливен. Читалището в село Калояново не набавя
книги вече свтора поредна година, което е в нарушение на стандарта за библиотечноинформационно обслужване. Читалищата в селата Ж. Войвода, Струпец, Зл. Войвода,
Глушник, Голямо Чочовени, Блатец и Николаево са набавили между 1 и 20 броя книги, което
също е на границата към нарушаване на стандарта. По отношение на показателите: читатели,
посещения и заети материали добри резултати са постигнали библиотеките, които работят по
програма „Глобални библиотеки”. По отношение на показателя „посещаемост” ниски резултати
са показали читалищата в селата Горно александрово, Злати Войвода, Чокоба и „Отец Паисий
1936- Сливен.
Читалищата осъществяват целенасочена дейност с децата, учениците и младите хора
чрез реализиране на различни форми на дейност:
 подреждане на тематични витрини /изложби, табла/ за исторически дати или
известни писатели;
 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;
 читалища реализират дейности по проект „Българските библиотеки – място за
достъп до информация и комуникация за всеки”, Програма „Глобални библиотеки – България”.
V- 2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Читалищата са пазители на традициите и основно място за развитие на любителското
творчество. Към читалищата в Община Сливен работят различни по жанр самодейни състави,
школи по изкуствата, клубове и кръжоци и други форми, чрез които читалищните
настоятелства развиват художествено-творческа дейност.
2-1. Любителски колективи
Временни
- коледари – Трапоклово, Глушник, Ковачите, Николаево, Младово, Драгоданово,
Бяла, Тополчане, Мечкарево
- кукери – Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Блатец, Тополчане, Камен,
Драгоданово, Гергевец, Сотиря
- лазарки – Драгоданово, Блатец, Тополчане, Самуилово, Желю войвода, Младово,
Трапоклово
Постоянни
– певчески – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ
„Единство 1939”, „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Хр. Смирненски”, НЧ „Д. Чинтулов 1941”, НЧ
„Христо Ботев 1897” в град Сливен, в селата –Трапоклово, Блатец, 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 „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993” в град Сливен,
в селата – Г. Александрово, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Самуилово, Ковачите,
Селиминово, Гавраилово, Бяла, Новачево, Кермен,
– автентичен фолклор – Г. Александрово, Трапоклово, Калояново, Желю войвода,
Крушаре, Чокоба, Ковачите, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла, Божевци, Николаево,
Младово, Биково
– театрални състави – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Дружба 1993” в град Сливен, НЧ
„Просвета 1935”, с. Глушник
– оркестри – НЧ „Карандила джипси 2008” в град Сливен, НЧ” Слънце 1928” в село
Гавраилово
– школи по изкуствата – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937” в град Сливен, НЧ
„Слънце 1928” в село Гавраилово
– кръжоци /”Роден край”, „Сръчни ръце”, „Любители на природата”, „Художествено
слово” и други/ – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Единство 1939”, НЧ „Д. Чинтулов 1941”, НЧ
„Христо Ботев 1897”, НЧ „Искра 1944”, НЧ „Възраждане” в град Сливен, в селата – Крушаре,
Глуфишево, Мечкарево, Старо село, Бяла, Новачево, Божевци и други
– етнографски сбирки – Желю войвода, Гавраилово, Крушаре
– етнографски кътове – Блатец, Глуфишево, Ковачите, Злати войвода, Голямо
Чочовен, Селиминово, Бяла, Божевци, Ичера, Биково
През ваканцията почти всички читалища организират лятна работа с децата по места.
VI. РЕАЛИЗИРАНИ НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ,
МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
СЪБОРИ
1.Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри” - с. Трапоклово;
2.Конкурс-надпяване „С песните на Йовчо Караиванов”, с. Селиминово;
3.Регионален фолклорен събор Кермен;

4.Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров” – НЧ „Зора 1860” гр. Сливен;
5.Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово;
6.Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с. Мечкарево
ПРОВЕДЕНИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
 Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен ; НЧ „Къньо Мераков 1928”, с. Блатец;
 Местни кукерски игри- НЧ „Искра 1932” ,с. Калояново; НЧ „Просвета 1935”, с.
Глушник; НЧ „Петър Берон 1934” , с. Тополчане; НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово; НЧ „Отец
Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода; НЧ „Пробуда 1932”, с.
Камен; НЧ „Пробуда 1929”, с. Горно Александрово, НЧ „Светлина 1928”, с. Сотиря
 Ден на лозаря и виното- НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево; НЧ „Изгрев 1928”, с.
Драгоданово; НЧ „Искра 1932”, с. Калояново;
 Лазаруване –НЧ „Светлина 1930”, с. Чинтулово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен, НЧ
„Изгрев 1928”, с. Драгоданово;
 Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла;
 Гергьовден – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1906”, гр.
Кермен; НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода
ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА:
2017г. премина в множество чествания на юбилеи и годишнини от създаване на
читалища, най-старите културни средища в общината. Своите празници отбелязаха:










НЧ „Хаджи Димитър 1937”, гр. Сливен- 80г.
НЧ „Ангел Димитров 1937” гр. Сливен- 80г.
НЧ „Христо Ботев 1897”, гр. Сливен- 120г.
НЧ „Искра 1932”, с. Калояново- 85г.
НЧ „ Пробуда 1932”, с. Камен- 85г.
НЧ „ Юрий Гагарин 1962”, с. Новачево- 55г.
НЧ „Зора 1872”, с. Ичера 145г.
НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево- 105г.
НЧ „Пробуда 1907”, с. Биково- 110г.

През 2017 година можем да отчетем добри резултати в изпълнението на Програмата за
развитие на читалищата от община Сливен. Повече усилия могат да се положат за организиране
на инициативи за набиране на допълнителни средства за развиване на дейност, свързана с
пряката работа на читалището като културна институция. Важно е да се обърне внимание на
непрестанното обновяване на библиотечния фонд на всички читалища, както и търсене на
актуални дигитални форми за привличане на читатели и посетители на читалищните
библиотеки. Читалищата функционират съгласно законите на Република България и това е
изключително важно както от морална, така и от гледна точка на работно място. Всички
председатели на читалища са преки ръководители и работодатели на читалищните работници и
следва да спазват стриктно условията на труд и административните изисквания. Средствата,
отпуснати от държавната субсидия трябва да се изразходват целево и при пълна прозрачност.
Експертите в Общинска администрация работят в помощ и подкрепа на читалищните
институции.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1126
Утвърждаване Протокол №1/07.03.2018 год., потвърден
с Протокол №3/18.04.2018 год. на Комисията по стипендиите, съгласно
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен

На основание чл. 5, 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. Утвърждава протокола на Комисията по стипендиите за отпускане
на стипендия „Хаджи Мина Пашов”, както и на една /1/ годишна
стипендия за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от Община Сливен.
2. На основание чл. 18 от Наредбата за стипендии и Решение
254/1997г. на Общински съвет – Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на стипендиите на четири вноски, съгласно чл. 13, ал. 4 и чл.
14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 1/07.03.2018 год. и Протокол № 3/18.04.2018 год. на
Комисията по стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

