ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1127
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен,
(приета с Решение № 231/26.05.2016 г.; изм. и доп.
с Решение № 598/30.03.2017 г.)
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В Чл. 28 ал. 1 се изменя както следва:
„(1) Забранява се:
1. Свободното пускане на домашни животни на обществени места на
територията на населените места в общината, включително по детските
площадки, в дворовете на учебните, детските и здравни заведения,
спортните зали и стадионите, в градините, парковете и уличните зелени
площи и по тротоарите;
2. Организирането, провеждането и участието в борби с кучета и
други животни;
3. Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са
оторизирани от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им
по какъвто и да било начин.
4. Извеждането на кучета без повод и средства за почистване на
екскременти, а на агресивни кучета и без намордник.
5. Въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведения за
обществено хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и
прилежащите им дворове, с изключение на кучета водачи, придружаващи
незрящи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.

6. Приютяване и отглеждане на безстопанствени животни във
входовете и прилежащите територии на жилищните сгради.“
§ 2. В чл. 36, ал. 1, т. 3 придобива следното съдържание:
Писмено положително становище от ОД на МВР“.
§ 3. В чл. 38, ал. 2 се изменя така:
„Да създадат условия за безопасното им функциониране, като:
1. Да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията,
съгласувано с органите на МВР и при съобразяване изискванията,
посочени от Закона за частната охранителна дейност.
2. Да организират контролно-пропускателния режим в заведенията с
оглед недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и
предмети, които могат да се използват като оръжие, включително боксове
и бухалки: спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи
вещества: пиротехнически изделия: наркотични или други упойващи
вещества.
3. Да оборудват заведенията с необходимите технически средства за
откриване на хладно и огнестрелно оръжие, като осигурят: непрекъснато
видеонаблюдение с камери в режим на записване, паникбутони,
стационарни детектори за метал.
4. Да осигурят техническа възможност записите от видеокамерите да
бъдат предоставени на органите на МВР незабавно при поискването им. Да
съхраняват записите от видеокамерите за срок от 30 дни.
5. Да осигурят отговорник по сигурността, който при възникване на
инцидент незабавно да уведомява органите на МВР и незабавно да им
предоставя видеозаписите.
6. Изискванията по т.1- т.5 се отнасят за заведенията за хранене и
развлечение работещи след 23 ч.“
§ 4. В чл. 47, се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1 със следното съдържание: „Забранява се
движението на пътни превозни средства с животинска тяга по бул. „Цар
Симеон“, бул. „Ст. Караджа“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Стефан
Стамболов“, бул. „Хаджи Димитър“, бул. „Панайот Хитов“, бул. „Георги
Данчев“, бул. „Шести септември“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Тракия“,
бул. „Банско шосе“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Великокняжевска“,
ул. „Елисавета Багряна“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Генерал Скобелев“,
ул. „Асеновска“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Попска“, ул. „Димитър
Пехливанов Добрович“.
2. Ал. 2 се изменя по следния начин: След думата „тяга“ текста
„извън територията на град Сливен“ се заменя с текст „на територията на
Община Сливен“.
3. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание: „Забранява се
движението на ППСЖТ по общинските полски пътища през зимния

период от 17:00 ч. до 07:00 часа, а за летния период от 20:00 ч. до 07:00
часа.
Допълнителни разпоредби
§ 5. В Допълнителни разпоредби се добавят нови точки:
1. Създава се нова т.4 със следното съдържание:
„Амбулантна търговия“ е търговия на открито без определено за
целта място.“
2. Създава се нова т. 5, както следва:
"Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна
неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в
зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване
или причиняване на смърт.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1128
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за управление на отпадъците на територията
на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на отпадъците на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. Чл. 26 се изменя по следния начин:
„Управлението на строителните отпадъци по време на строителство
и от премахването на строежите се извършва по реда на Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните
строителни материиали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., обн., ДВ,
бр. 98 от 8.12.2017 г.), при условията на чл.10 и чл.11 от ЗУО.“
§ 2. Чл. 27 се отменя.
§ 3. Чл. 30 се изменя по следния начин:
„За обезвреждане и/или оползотворяване на СО и ЗМ притежателите
им заплащат цена на услугата в лв./тон на съответния оператор.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.06.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1129
Внасяне на парична вноска и едновременно увеличение и намаление на
капитала на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и
т. 7, чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 1 и чл. 149, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл.
203, ал. 1 и ал. 3 и чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, чл. 3, ал. 6 и чл. 101,
ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 14, т. 2, т. 3 и т. 5 от Наредбата
за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Внася парична вноска в размер на 102 920 лв. /сто и две хиляди
деветстотин и двадесет лева/ в капитала на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД.
2. Увеличава записания капитал чрез увеличаване броя на дяловете
на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД със 102
920 лв. /сто и две хиляди деветстотин и двадесет лева/, като записания
капитал на дружеството се увеличава от 6 400 лв. /шест хиляди и
четиристотин лева/ на 109 320 лв. /сто и девет хиляди и триста и двадесет
лева/. Увеличението от 102 920 лв. представлява парична вноска в размер
на 102 920 лв. по т. 1. Капиталът в размер на 109 320 лв. /сто и девет
хиляди триста и двадесет лева/ се разпределя в 10 932 дяла /десет хиляди
деветстотин тридесет и два/ всеки по 10 /десет/ лева.
3. Изважда от дълготрайните материални активи на „Център за
кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД недвижим имот,
находящ се в град Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 41 А, представляващ

сграда в поземлен имот с идентификатор 67338.552.48.28, масивна
двуетажна сграда със сутерен – „Кожно-венерологичен диспансер”, със ЗП
– 234 кв. м. и РЗП – 694.80 кв. м., ведно с правото на строеж в парцел І, кв.
306 по плана на гр. Сливен съгласно акт за публична общинска
собственост № 794/03.07.2000 г. със стойността на оценката на имота към
17.04.2018 г. в размер на 102 920 лв.
4. Едновременно с увеличението на капитала по т.2, намалява
записания капитал на „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен“ ЕООД със 102 920 лв. /сто и две хиляди деветстотин и двадесет
лева/, по реда на чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от
Търговския закон. Капиталът се намалява от 109 320 лв. /сто и девет
хиляди триста и двадесет лева/ на 6 400 /и шест хиляди и четиристотин
лева/, разпределен в /шест хиляди и четиристотин/ дяла, всеки по 10 /десет/
лева.
5. Текста на чл.9, ал. 1 от Дружествения /Учредителния/ акт на
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД не се
променя.
6. Предава на Кмета на Община Сливен за управление и
разпореждане недвижимия имот подробно описан в т. 3 на настоящото
решение.
7. Възлага на Кмета на Община Сливен и на управителя на „Център
за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД или упълномощени от
тях длъжностни лица да извършат приемане и предаване на недвижимия
имот, предмет на разпореждане по т. 3, което да удостоверят с приемнопредавателен протокол.
8. Възлага на управителя на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД да извърши необходимите правни и
фактически действия за вписване на нововъзникналите обстоятелства в
Търговския регистър и счетоводните регистри на дружеството.
9. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1130
Изменение на Решение № 928/14.12.2017 г. на Общински съвет Сливен и
oтдаване под наем без търг или конкурс на сградата на „Център за
кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
чл. 51 б, ал.4, чл.8, ал. 9 и чл.14, ал. 6 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя т. 10 от Решение № 928/14.12.2017 г. „Дава съгласие на
ликвидатора да отдаде под наем на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“
АД всички активи, необходими за откриване на отделение за кожновенерически заболявания“.
2. Възлага на Кмета след приемане на сградата с приемопредавателен протокол да състави Акт за частна общинска собственост.
3. Допълва Раздел V.„Отдаване под наем“ от Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г.,
приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на ОбС Сливен, както следва:
Масивна двуетажна сграда със сутерен с идентификатор
67338.552.48.28 със ЗП 234 кв.м. и РЗП 702 кв.м., с предназначение: за
здравно заведение, находяща се на бул.“Хаджи Димитър“ №41А.
4. Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс, на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“ АД недвижим имот,
представляващ Масивна двуетажна сграда със сутерен с идентификатор
67338.552.48.28 със ЗП 234 кв.м. и РЗП 702 кв.м., с предназначение: за
здравно заведение, находяща се на бул.“Хаджи Димитър“ №41А
5. Определя месечна наемна цена, съгласно приложение №1 към
Наредба за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните

наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен, в
размер на 427 лева без ДДС.
6. Срок за отдаване под наем – до датата на вписване на апорт на
сградата в капитала на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“ АД, но не
повече от 10 (десет) години.
7. Възлага на Кмета на общината да подпише договор за наем с
изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“ АД.
8. Изпълнението на Решение № 928 от 14.12.2017 г. да започне от
датата на вписване на Решението на Общински съвет-Сливен за внасяне на
парична вноска и едновременно увеличение и намаление на капитала на
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД в Търговския
регистър.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1131
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.
май 2018 г.
2. Приложение № 2 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2018 г.
3. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2018 г. по източници на
финансиране.
4. Приложение № 4 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ.
5. Приложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз – 2018 г.
6. Приложение № 6 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1132
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по Административен договор
за ПБФП BG16RFOP001-1.015-0001-C01 „Подобряване на
образователната инфраструктура в гр. Сливен“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – 51791,63 лева (петдесет и една хиляди седемстотин
деветдесет и един лева и шестдесет и три стотинки) по договор
BG16RFOP001-1.015-0001-C01
„Подобряване
на
образователната
инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано
градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 Сливен".
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 1851651,55 лева (един милион осемстотин
петдесет и една хиляди шестстотин петдесет и един лева и петдесет и пет
стотинки), включително сумата по т. 1, по договор BG16RFOP001-1.0150001-C01 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“,

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура
BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен".

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1133
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64
от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване
на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от
РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните преди месец
декември 2015 г. средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 януари - 30
април 2018 г. в размер на 367 108,81 лв. с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1134
Избор на Временна комисия за изработване на Проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи
с изявени дарби от Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.18, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Избира Временна комисия за изработване на Проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен в състав:
1. Георги Иванов
2. Иван Петров
3. Мария Григорова
4. Пепа Чиликова
5. Силвия Никова
6. Соня Келеведжиева
7. Стефан Христов
II. Избира за председател на комисията Пепа Чиликова – зам.-кмет.
III. Възлага на Временната комисия в срок до 15.09.2018 год. да
подготви и внесе в заседание на Общински съвет Сливен Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1135
Промяна в състава на Комисия по символика

На основание чл.63, ал.1 от Наредбата по символика при Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на Комисия по символика при
Община Сливен доц. д-р Владимир Демирев.
2. ИЗБИРА за член на Комисия по символика при Община Сливен
НИКОЛАЙ СИРАКОВ – директор на РИМ – Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1136
Избор на директор на
ОП „Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 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 Веселина Тодорова Казакова-Стефанова за директор на
ОП „Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи с Веселина Тодорова
Казакова-Стефанова договор за управление на ОП „Озеленяване и
гробищни паркове”, гр. Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1137
Замяна на концесионер по договор за концесия, сключен на 04.11.2004 год.
между община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД „Спорт палас“
в качеството на концесионер с правоприемник

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.143, ал.1
от Закона за концесиите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява замяна на концесионера по договор за концесия, сключен
на 04.11.2004 год. между община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД
„Спорт палас“ в качеството на концесионер с правоприемник „Спорт
палас“ ООД, при условията на универсално правоприемство, при спазване
изискванията на закона.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1138
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 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1139
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 5:
„Регионална социална инфраструктура“ по процедурата: BG16RFOP0015.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги
за възрастни и хора с увреждания”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните
услуги за възрастни и хора с увреждания” по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 5: „Регионална социална
инфраструктура“
2. Поема ангажимент за създаване на съответната социална услуга,
съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за
подкрепа в общността както следва:
- Център за грижа за лица с психични разстройства;
- Център за грижа за лица с умствена изостаналост;
3. Дава съгласие до приключване на строително-ремонтните работи
по изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на
съответната социална услуга;
4. Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след
датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на УО;

5. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция
по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години
след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на УО.
6. Дава принципно съгласие в имот УПИ VІІ-60, квартал 1 да бъдат
изградени два центъра за предоставяне на социални услуги:
- Център за грижа за лица с психични разстройства;
- Център за грижа за лица с умствена изостаналост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1140
Промяна характера на собствеността на недвижим имот,
находящ се в с.Николаево,общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за промяна характера на собствеността на
недвижим имот, находящ се в с.Николаево,общ.Сливен

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1141
Продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 67338.435.151
в местността „Башчардак“ в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” 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, с поземлен имот с
идентификатор № 67338.435.151 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, местност „Башчардак“, с площ от 2852 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, номер по предходен план: 1904, при съседи: 67338.435.149,
67338.435.152, 67338.435.159, 67338.435.453, 67338.435.160, 67338.435.150,
67338.435.147, актуван с АЧОС № 3766/27.03.2018г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.435.151 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на ИД на АК, местност „Башчардак“, с площ от 2852 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1904, при съседи:
67338.435.149, 67338.435.152, 67338.435.159, 67338.435.453, 67338.435.160,
67338.435.150, 67338.435.147, актуван с АЧОС № 3766/27.03.2018г.
Начална тръжна цена 13 500,00 лв. (тринадесет хиляди и петстотин
лева).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1142
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.435.236,
находящ се в м. „Башчардак“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год.,
приета с Решение № 968/25.01.2018 г., с ПИ 67338.435.236, гр. Сливен, м.
„Башчардак“, с площ от 1224 кв.м., трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.435.236, с площ от 1224 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен,
одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор
на АК, местност „Башчардак“, гр. Сливен, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1892, при
граници на имота: 67338.435.453, 67338.435.583, 67338.435.584,
67338.435.234, актуван с АЧОС № 3693/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 6 200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга
и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1143
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 извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.15 с площ от 828 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно
предназначение на територията: земеделска, местност „Баш чардак”,
актуван с АОС №3767/29.03.2018 г.
Начална цена: 3910 /три хиляди деветстотин и десет/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.404 с площ от 658 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м. „Баш чардак”, актуван с АОС №3692/23.11.2017
г.
Начална цена: 3310 /три хиляди триста и десет/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1144
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 на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год., приета с
Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Сливен, със
следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.879.50 с площ от 4989 кв.м,
начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията:
земеделска, местност „Високата могила”, актуван с АОС №3122/11.03.2014
г., землище на гр. Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.854.97 с площ от 4879 кв.м,
начин на трайно ползване: друг вид нива, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Хасанова могила”, актуван с АОС
№3632/04.09.2017 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 67338.879.50 с площ от 4989 кв.м,
начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията:
земеделска, местност „Високата могила”, актуван с АОС №3122/11.03.2014
г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 5100 /пет хиляди и сто/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.854.97 с площ от 4879 кв.м,
начин на трайно ползване: друг вид нива, трайно предназначение на

територията: земеделска, м.„Хасанова могила”, актуван с АОС
№3632/04.09.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 5000 /пет хиляди/ 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 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1145
Продажба на имот - частна общинска собственост,
ПИ 67338.427.20 в местността „Рамануша“ в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.427.20 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, местност „Рамануша“, с площ от 749
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: овощна градина, номер по предходен план: 7384, при съседи:
67338.427.29, 67338.427.28, 67338.427.21, 67338.427.14, 67338.427.19,
актуван с АЧОС № 3765/27.03.2018г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.427.20 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на ИД на АК, местност „Рамануша“, с площ 749 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: овощна градина, номер по предходен план: 7384, при съседи:
67338.427.29, 67338.427.28, 67338.427.21, 67338.427.14, 67338.427.19,
актуван с АЧОС № 3765/27.03.2018г.
Начална тръжна цена 4 850,00 лв. (четири хиляди осемстотин и
петдесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1146
Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени
за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени
имоти: ПИ 67338.437.514 и ПИ 67338.437.759 в местност „Башчардак” и
ПИ 67338.434.225 в местност „Плоски рът”, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за :
1. Поземлен имот 67338.437.514, с площ от 1005 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Башчардак” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 914 лв.
2. Поземлен имот 67338.437.759, с площ от 970 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Башчардак” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 876 лева.
3. Поземлен имот 67338.434.225, с площ от 995 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Плоски рът” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 722 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 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1147
Продажба на имот - частна общинска собственост,
ПИ 67338.438.32 в местността „Бадемлика“ в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.438.32 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, местност „Бадемлика“, с площ от
1220 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 688, при
съседи: 67338.438.33, 67338.21.2, 67338.21.5, 67338.438.31, 67338.438.35,
67338.21.6, актуван с АЧОС № 3751/06.03.2018г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.438.32 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на ИД на АК, местност „Бадемлика“, с площ от 1220 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 688, при съседи:
67338.438.33, 67338.21.2, 67338.21.5, 67338.438.31, 67338.438.35,
67338.21.6, актуван с АЧОС № 3751/06.03.2018г.
Начална тръжна цена 2 450,00 лв. (две хиляди четиристотин и
петдесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1148
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Желю войвода, 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 № 968/25.01.2018 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ V в кв.35, с площ
от 600 кв.м, отреден за обществено обслужване по действащия план на
с.Желю войвода, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот V в кв.35, с площ от 600 кв.м,, актуван с акт за частна общинска
собственост № 197 от 11.01.2018г., отреден за обществено обслужване по
действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.
Начална цена 3870 лева (три хиляди осемстотин и седемдесет лв.)
без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1149
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот
с идентификатор 67338.703.504, кв.Речица, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Сливен, с
152/513 ид.части от поземлен имот с идентификатор 67338.703.504 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен,
кв.“Речица“, с площ от 513 кв.м, начин на трайно ползване: за др. вид
застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
актуван с АОС № 3769/29.03.2018г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Величка Т.И. с ЕГН ……. от друга, върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.703.504 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен,
кв.“Речица“, целия с площ от 513 кв.м, начин на трайно ползване: за др.
вид застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
номер по предходен план: 67338.703.280, при съседи: 67338.703.277,
67338.703.279, 67338.703.505, 67338.703.397, актуван с АОС №
3769/29.03.2018г., чрез изкупуване дела на общината, представляващ
152/513 ид.части от имота.

3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 3 100
лв. (три хиляди и сто лв.).
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1150
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община Сливен в Поземлен имот
с идентификатор 67338.439.82, м.„Кироолу“, землище гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Сливен, с
87/687 ид.части от поземлен имот с идентификатор 67338.439.82 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Кироолу“, целия с
площ от 687 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план:
66, актуван с АОС № 3761/26.03.2018г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Невена Н.Б. с ЕГН …….. от друга, върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.439.82 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Кироолу“, целия с
площ от 687 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план:
66, при съседи: 67338.439.85, 67338.439.101, 67338.439.80, 67338.439.83,
актуван с АОС № 3761/26.03.2018г., чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 87/687 ид.части от имота.

3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 940
лв. (деветстотин и четиридесет лв.).
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1151
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот № 000149,
местност „Юрта“, землище с.Панаретовци, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Сливен, с
287/887 ид.части от поземлен имот с № 000149 по картата на
възстановената собственост на землището на с.Панаретовци, общ.Сливен,
местност „Юрта“, целия с площ от 887 кв.м, начин на трайно ползване:
друга селищна територия, трайно предназначение на територията:
земеделска, трета категория на земята, актуван с АОС № 81/19.02.2018г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Илиян П. П. с ЕГН …….. и Катя Д. Л. с ЕГН ………. от друга,
върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с № 000149 по
картата на възстановената собственост на землището на с.Панаретовци,
общ.Сливен, местност „Юрта“, целия с площ от 887 кв.м, начин на трайно
ползване: друга селищна територия, трайно предназначение на
територията: земеделска, трета категория на земята, при граници: 031039,
000148, 000162, актуван с АОС № 81/19.02.2018г., чрез изкупуване дела на
общината, представляващ 287/887 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 420
(четиристотин и двадесет) лв.

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1152
Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице
на бюджетна издръжка на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от
14 кв.м., находящо се на втори етаж на двуетажна масивна сграда с
ид. №67338.554.4.1, с адрес: гр. Сливен 8800, кв. Ново село

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
с чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва 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, като създава раздел VIII
„Предоставяне безвъзмездно за управление” със следното съдържание:
№
1

Имот
помещение с площ от 14 кв.м., находящо се на
втори етаж на двуетажна масивна сграда с ид.
№67338.554.4.1, с адрес: гр. Сливен 8800, кв.
Ново село

Площ

Предназначение

14 м2

За
нуждите
на
юридическо лице на
бюджетна издръжка

2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство
на младежта и спорта с Булстат:175745920, със седалище и адрес на
управление гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски” №75,
представлявано от Красен Кирилов Кралев, част от общински нежилищен
имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с
площ от 14 кв.м., находящо се на втори етаж на двуетажна масивна
сграда с ид. №67338.554.4.1, с адрес: гр. Сливен 8800, кв. Ново село.

Имотът се предоставя на Министерство на младежта и спорта, за
служебно ползване от регионалния координатор на министерството за
осъществяване на работни срещи с представители на спортни клубове и
младежки организации, при изпълнение на служебни задължения, до
отпадане на нуждата от него.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имота и да
отрази промяната в АОС №3754/19.03.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1153
Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище
върху поземлен имот - частна общинска собственост
с идентификатор 67338.534.24, ул. „Г.С.Раковски“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2018 г., приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на Общински съвет
Сливен, с пристройка (външно стълбище) със застроена площ от 4,10 кв.м.,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.534.24, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Г.С. Раковски“.
2. Учредява право на пристрояване на Виделина Д. М. с ЕГН ………,
да изгради пристройка (външно стълбище) със застроена площ от 4,10
(четири цяло и десет стотни) кв.м. към самостоятелен обект с
идентификатор 67338.534.24.1.1, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Г. С.
Раковски“, ………., намиращ се в жилищна сграда № …., попадаща върху
общински терен, представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.534.24 (УПИ II, кв.144 по ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен), с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, целия с площ 447 кв.м., по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед 18-943324.11.2016 г. на Началник на СГКК - Сливен, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800,
ул. „Г.С.Раковски“, при съседи: 67338.534.53, 67338.534.25, 67338.534.23,
актуван с АЧОС № 3758/21.03.2018 г.

Цената на правото на пристрояване за 4,10 (четири цяло и десет
стотни) кв.м., възлиза на 1 282 (хиляда двеста осемдесет и два) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1154
Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище
върху поземлен имот - частна общинска собственост
с идентификатор 67338.549.95, бул. „Братя Миладинови“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2018 г., приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на Общински съвет
Сливен, с пристройка (външно стълбище) със застроена площ от 3,05 кв.м.,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.549.95, с адрес: гр. Сливен, бул.
„Братя Миладинови“.
2. Учредява право на пристрояване на Руско П.И. с ЕГН ………, да
изгради пристройка (външно стълбище) със застроена площ от 3,05 (три
цяло и пет стотни) кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор
67338.549.95.1.3, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. „Братя Миладинови“,
………, намиращ се в жилищна сграда № …, попадаща върху общински
терен, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.549.95
(УПИ IX, кв.297 по ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен), с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно
застрояване, целия с площ 385 кв.м., по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-1420-299/17.06.2013 г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен, п.к.
8800, бул. „Братя Миладинови“, при съседи: 67338.604.36, 67338.549.93,
67338.549.86, актуван с АЧОС № 3054/01.07.2013 г.

Цената на правото на пристрояване за 3,05 (три цяло и пет стотни)
кв.м., възлиза на 954 (деветстотин петдесет и четири) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1155
Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД
върху имот - общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с
идентификатор 67338.608.131, кв. „Надежда“, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 и чл.34, ал.6 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2018 г., приета с Решение № 968/25.01.2018 г., за трафопост със
застроена площ от 7 кв.м. в ПИ с идентификатор 67338.608.131 - публична
общинска собственост, с адрес: гр. Сливен, кв. „Надежда”.
II. Да се учреди в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД с
ЕИК 115552190, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо
Г. Данов” № 37, възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на
нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ 7 кв.м., както и сервитут за
преминаване на хора и техника върху прилежащата към него зона с площ
17 кв.м., определена съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти, в поземлен имот с 67338.608.131 по КККР - гр.
Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес: гр. Сливен, кв. „Надежда”, с площ 2196 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за второстепенна улица, за сумата от:
1. 770 лв. (седемстотин и седемдесет лв.), без ДДС - за правото на
строеж;

2. 853 лв. (осемстотин петдесет и три лв.), без ДДС - за сервитута.
ІІI. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възмездно
право на строеж върху имота по т. ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1156
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имот – публична общинска собственост, представляващ
поземлен имот с № 000030 в землището на с.Горно Александрово,
общ.Сливен, образуван от ПИ 000024
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.5, ал.2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4 от
Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява възмездно право на строеж на Никола А. Т. с ЕГН
……… за изграждане на пътна връзка с площ 651 кв.м. в проектен
поземлен имот № 000030 по картата на възстановената собственост на
с.Горно Александрово, общ.Сливен, площ на имота: 651 кв.м., образуван
от ПИ 000024 с НТП “полски път“, трайно предназначение на територията:
земеделска, публична общинска собственост, находящи се в землището на
с.Горно Александрово, общ.Сливен, за осигуряване на транспортен достъп
до поземлен имот № 000601, м.“Мараша“, отреден „За комплексно
обществено обслужване“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 4 800,00 лв.
(четири хиляди и осемстотин лева).
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с Никола А.Т.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1157
Отдаване под наем без търг или конкурс
на общински нежилищен имот, частна общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6
от ЗОС, чл. 18, ал.1, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост - Офис №9, с обща площ 12 кв.м.,
находящ се на II-ви етаж на масивна двуетажна сграда, представляваща
„Сграда за търговия и услуги“, с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №4,
на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество 100-те
войводи", със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. Христо
Ботев №23, вх.В, ет.8, ап.23, с Булстат: 177225007, регистрирано с решение
№ 71 от 01.11.2017 г. по ф.д. №13/2017 год. на Сливенски окръжен съд,
осъществяващо дейност в обществена полза, при следните условия:
месечна наемна цена - 24 лева с ДДС и срок на договора 5 /пет/ години.
2. Възлага на Директора на ОП „Общински пазари“ да сключи
наемен договор при определените в т. 1 условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1158
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещения с обща площ 723 кв.м., разположени
в сутерена и първия етаж на масивна сграда на един етаж
на СУ „Йордан Йовков”, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от
ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещения с обща площ 723
кв.м., разположени в сутерена и първия етаж на масивна сграда на
един етаж на СУ „Йордан Йовков”, гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
• Процедура за отдаване под наем: публично оповестен конкурс;
• Начална конкурсна месечна наемна цена: 800 (осемстотин)
лева, без ДДС
• Депозит: 800 (осемстотин) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: шивашки услуги;
• Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
- да предоставят възможност учебните занятия от раздели
„Материалите”, „Конструиране и техническа документация”, „Технология
и производство” по общообразователните предмети „Домашна техника и
икономика” и „Технологии” в 5, 6 и 7 клас да се водят в шивашкия цех при
производствени условия.

• Критерии за оценка на предложенията:
- Предложена месечна наемна цена: 70%
- Опит в реализирането на подобна дейност: 10%
- Други насрещни предложения: 20%
3. В конкурсната комисия по провеждане на публично оповестения
конкурс да се включат и следните членове:
1. Станимир Савов - общински съветник
2. Христо Котов - общински съветник.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на конкурса за отдаване под наем на частта от имота по т. 1
и сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1159
Продължаване срока на договор за наем
за временно и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща свободна площ от
6,5 кв.м., преустроена като търговски обект, разположен във фоайето
на сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен

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:
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от
13.06.2018 г., срокът на договор за наем, сключен на 12.06.2013 г. за
временно и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща свободна площ от 6,5
кв.м., преустроена като търговски обект, разположен във фоайето на
сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 12.06.2013 г., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1160
Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване
на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
състоящ се от два самостоятелни обекта с ид. № 67338.508.135.6.2
с полезна площ 57 кв.м. и ид. №67338.50.8.135.6.3 с полезна площ 25 кв.м.,
намиращи се в сграда № 6, разположена в поземлен имот
с ид. № 67338.508.135 по КККР – гр. Сливен, с адрес на имота:
гр. Сливен, ул. „Павел Милюков“ ет.1

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:
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от
09.01.2019 г., срокът на договор за наем, сключен на 08.01.2014 г. за
временно и възмездно ползване под наем на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, състоящ се от два самостоятелни обекта с
ид. № 67338.508.135.6.2 с полезна площ 57 кв.м. и ид. № 67338.50.8.135.6.3
с полезна площ 25 кв.м., намиращи се в сграда №6, разположена в поземлен
имот с ид. № 67338.508.135 по КККР – гр. Сливен, с адрес на имота: гр.
Сливен, ул. „Павел Милюков“ ет.1.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договор за наем №0-129 от 08.01.2014 г., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1161
Утвърждаване на ценоразпис за добив и продажба на дърва за огрев
за снабдяване на местното население, лица с увреждания
с намалена работоспособност и военноинвалиди от горски територии,
собственост на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.2,
чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.46, т.2, чл.66, ал.1, ал.2, т.1 и т.3, чл.71, ал.1, т.1, т.4,
ал.2 т.1 б.”а”, т.3, ал.3 т.3, ал.5 т.3, ал.6 т.1, ал.7, от „Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна
и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие и утвърждава (Приложение № 1, 2 и 3) цени за добив
(сеч, извоз, рампиране) на стояща дървесина и ценоразпис за продажба на
отсечена дървесина (дърва за огрев) от временен склад в горски територии,
собственост на Община Сливен в размер на 3500 пространствени кубически
метра дърва за задоволяване на нуждите на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71% и военноинвалиди за
отоплителен сезон 2018/2019 год.
Възлага на кмета на Община Сливен да проведе процедура на
основание чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти - открит конкурс за „добив на
дървесина“ и/или самостоятелно от ОП „ЗГВР“ чрез наемане на работници
за добив на дървесина в района на ТП „ДГС-Стара река“, в подотдели от

приетия годишен план в Решение № 948/14.12.2017 год., изм. и доп. в
Решение № 1029 /22.02.2018 год. на Общински съвет Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да утвърди (одобри) списъци
за снабдяване, с дърва за огрев на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71% и военноинвалиди
(предоставен списък от Дружеството „Военноинвалид“) на територията на
община Сливен.
3. Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за
снабдяване на местното население с дърва за огрев от населените места,
където Община Сливен разполага с горска територия и има предвидено
ползване на дървесина (селата на територията на ТП „ДГС-Стара река“ и на
територията на ТП „ДГС-Сливен“- с.Раково), има право да закупи до 8
/осем/ пространствени кубически метра дърва за огрев, след заплащане на
цена 28.00 /двадесет и осем / лева без ДДС или 33,60 /тридесет и три и 0,60
ст./ с ДДС за 1 /един/ пр. м3, съгласно Приложение 2 от настоящото
решение. Лицата включени в останалите одобрени списъци и непродадените
от временен склад дърва за огрев, да се реализират на цена по 32.00
/трийсет и два / лева без ДДС или 38,40 /тридесет и осем и 0,40 ст./ с ДДС за
1 /един/ пр. м3, съгласно Приложение 3 от настоящото решение. Плащането
на дървесината се извършва в касата на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси”. Транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
4. Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за
снабдяване на дърва за огрев на лица с увреждания, с намалена
работоспособност над 71% от гр. Сливен има право да закупи до 4 /четири/
пространствени кубически метра дърва за огрев, на цена 26.25 /двадесет и
шест и 0,25 ст./ лева без ДДС или 31,50 /тридесет и един и 0,50 ст./ лева с
ДДС за 1 /един/ пр.м3, съгласно Приложение 1 от настоящото решение.
Плащането на дървесината се извършва в касата на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси”. Транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
5. Дава съгласие, след и по време на изпълнение на утвърдените
списъци, непродадените от временен склад дърва за огрев, да се реализират
на свободна продажба на физически и юридически лица по ценоразпис,
след подадено заявление в ОП „ЗГВР“, като цената е 32.00 /трийсет и два /
лева без ДДС или 38,40 /тридесет и осем и 0,40 ст./ с ДДС, за 1пр. м3 /един
пространствен метър кубически/ дърва за огрев, съгласно Приложение 3.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на дървата за
огрев от временен склад, на хора с увреждания, с намалена работоспособност над 71
% и военноинвалиди
за 1 (един ) пространствен кубичен метър и

Дърва за огрев
Разходи за сеч и извоз до временен склад

пр.м3
без ДДС

пр.м3
с ДДС

15.50

18.60

Разходи за рампиране

2.00

2.40

Разходи за маркиране, експедиране

3.50

4.20

Административни разходи

1.00

1.20

22.00

26.40

4.25

5.10

26.25

31.50

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена

Приложение 2

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на
дървата за огрев от временен склад, съгласно чл. 71, ал.1, т.4 от „НАРЕДБАТА за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти“ за снабдяване на местното население с дърва за огрев от населените
места, където Община Сливен разполага с горска територия и има предвидена
ползване по утвърден от Кмета на Община Сливен списък за 1 (един) пространствен
кубичен метър

Дърва за огрев
Разходи за сеч и извоз до временен склад

пр.м3
без ДДС

пр.м3
с ДДС

15.50

18.60

Разходи за рампиране

2.00

2.40

Разходи за маркиране, експедиране

3.50

4.20

Административни разходи

1.00

1.20

22.00

26.40

6.00

7.20

28.00

33.60

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена

Приложение 3

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на
дървата за огрев от временен склад, съгласно чл. 71, ал.1, т.4 от „НАРЕДБАТА за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти“ за снабдяване на местното население с дърва за огрев по утвърдени Кмета
на Община Сливен списъци, непопадащи в Приложение 2 и за нереализираната
(непродадената) от временен склад дървесина извън утвърдените от Кмета на
Община Сливен списъци за 1 (един) пространствен кубичен метър

Дърва за огрев
Разходи за сеч и извоз до временен склад

пр.м3
без ДДС

пр.м3
с ДДС

15.50

18.60

Разходи за рампиране

2.00

2.40

Разходи за маркиране, експедиране

3.50

4.20

Административни разходи

1.00

1.20

Общо разходи

22.00

26.40

Печалба

10.00

12.00

Крайна продажна цена

32.00

38.40

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1162
Разрешаване на изработване на проект за Подробен устройствен план
за поземлен имот с проектен идентификатор 69986.103.31,
землище на с.Струпец, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованото лице на
проект за Подробен устройствен план за имот с проектен номер 103031 в
землището на с.Струпец, община Сливен, с цел преотреждане на имота за
„Кариера за добив на кварцит”, като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с проектен номер 103031,
землище на с.Струпец, община Сливен
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
• ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1163
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на ел.кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел от табло
НН на ТП „Горски кът“, извод СН „Воля Драмов“, ПС „Сливен-Градска“
до ПИ 67338.302.134 с НТП „голина“, местност „Бармука“, землище
гр.Сливен, за захранване на „Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“,
преминаващ през ПИ 67338.302.104 с НТП „За път от републиканската
пътна мрежа“, публична държавна собственост, местност „Асеновско
дефиле“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1164
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел
в землището на кв. „Речица“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на eл.кабел 1кV от
съществуващ КТП, находящ се в ПИ 67338.835.15 до ПИ 67338.835.74,
отреден „За складова база за селскостопанска техника“, и преминаващ през
ПИ 67338.835.30, с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местност „Драката“, землище кв. „Речица“, гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1165
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1166
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на водопровод в землището с.Селиминово, 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 водопровод от
водоем в ПИ 000633, за осигуряване на захранване с питейна вода на ПИ
000112 с НТП „стопански двор“ и засягащ следните имоти: ПИ 082018,
местност “Ярана“ с НТП „залесени горски територии“, ПИ 000018 с НТП
„пясъци“, ПИ 000454 с НТП „прокари“, ПИ 016027, местност“Горен
караджаз“ с НТП „изоставена орна земя“, ПИ 000164 с НТП „стопански
двор“, ПИ 000244 с НТП „полски път“ и ПИ 000241 с НТП „местен път“,
всички в землището с.Селиминово, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1167
Приемане на решение за съгласуване изменение
на подробния устройствен план на част от кв.20, кв.„Речица”, 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 УПИ VIII-432-„За магазини и офиси” и УПИ VII-„За магазини и офиси”,
кв.20, кв.”Речица”, гр.Сливен, като се променя отреждането на УПИ VIII432 в „За складова база” и се променя западната улично-регулационна
линия на УПИ VIII-432, с което към имота се предава свободна общинска
площ, представляващи част от поземлен имот 677338.703.14.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1168
Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти
030009, 030021 и 000090, местност „Чаир алан”,
землище с.Селиминово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план за поземлени имоти 030009,
030021 и 000090, местност „Чаир алан”, землище с.Селиминово,
общ.Сливен, като се променя предназначението на имотите и от
земеделски се преотреждат в „За разширение на гробищен парк и
транспортен достъп до него”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1169
Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти
000428, 040081 и 040082, местност „Пелениката”,
землище с.Блатец, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план за поземлени имоти 000428,
040081 и 040082, местност „Пелениката”, землище с.Блатец, общ.Сливен,
като се променя предназначението на части от имотите и от земеделски се
преотреждат в „За разширение на гробищен парк”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1170
Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлен имот
81387.12.5, местност „Гробищата”, землище с.Чинтулово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот 81387.12.5,
местност „Гробищата”, землище с.Чинтулово, общ.Сливен, като се
променя предназначението на част от имота и от земеделски се
преотрежда в „За разширение на гробищен парк”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1171
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” 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 Илия Христов Стоев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да гласува „ЗА” приемането на
решенията от т. 1 до т. 6 от дневния ред, определен в поканата за редовно
Общо събрание на акционерите, насрочено за 14.06.2018 г. /четвъртък/ от
13:00 часа в заседателната зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”
АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от
Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. (петък)
от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1172
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да извърши със собствени средства строително-монтажни
дейности, включващи доставка и монтаж на алуминиеви витрини
с вградени летящи и антипаник врати

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14, т.16 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да извърши със собствени средства строително-монтажни дейности,
включващи доставка и монтаж на алуминиеви витрини с вградени летящи
и антипаник врати на стойност до 19 200 /деветнадесет хиляди и двеста/ лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1173
Вземане на решение за възлагане чрез конкурс за автобусната линия
Сливен - Стралджа и обратно с утвърдени две маршрутни разписания с
№№ 28101 и 28102 от квотата на Община Стралджа

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 17 ал. 2 от Закона за
автомобилните превози и чл.17 ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Стралджа да възложи чрез конкурс
изпълнението на автобусна линия Сливен – Стралджа и обратно от
Републиканската транспортна схема с утвърдени две маршрутни
разписания с №№ 28101 и 28102 от квотата на Община Стралджа.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1174
Промяна на действащи маршрутни разписания
по автобусна линия № 5 и № 11 от Общинска транспортна схема

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози,
чл.8 ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава промяна в маршрутно разписание на автобусна линия
№ 5 /Сливен център – кв.Речица и обратно/. Приложение № 1
2. Утвърждава промяна на автобусна линия № 11 /ТД „Мерканто“
ж.к-с „Дружба“ – Сливен център и обратно/ от допълнителна на основна.
Приложение № 2
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1175
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 360 /триста и
шестдесет/ лева на НЧ „Христо Ботев 1936“- с.Бяла, общ.Сливен за
организиране и провеждане на традиционния за селото Празник на билките
и лечителите – „Еньовден“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.4 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2018
год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 640 /шестстотин и
четиридесет/ лева на ЦПЛР-Детски комплекс – Сливен, за участие на деца
от комплекса в Международно математическо състезание „Математика без
граници“, гр. Несебър.
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.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 680 /шестстотин и
осемдесет/ лева на НЧ „Светлина – 1928“ - с. Самуилово, общ.Сливен за
Награди, грамоти и детски празник, по повод честване на 90 години от
създаването на читалището.

Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2018 год.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 400 /четиристотин/
лева на Кметство - с.Раково, общ.Сливен за празнична програма и награди
по повод отбелязване празника на селото и на храм „Св.Св. Петър и Павел“
Средствата да се осигурят от 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 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Христо Б. - инициатор, организатор и ръководител на поход „По
стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ за
организиране и провеждане на похода;
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2018 год.“
2. Културно-просветното дружество на каракачаните - Речица за
отпускане на финансови средства за участие в Събор на каракачаните в м.
„Пертули“ Р Гърция.
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 год.“
VI. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 500 /две хиляди и
петстотин/ лева на:
1. Николай Т.С. за участие на детето му – Д.С. във финала на
Сингапурска международна математическа олимпиада -SIMOС.
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 год.
2. НЧ „Зора 1860“ гр. Сливен за проектиране и изработване на
рекламни материали, диплом, плакет и грамоти, във връзка с първото
издание на Национален летен детско-юношески театрален фестивал
„Сцена под Сините камъни“, който ще се проведе на 15-17 юни 2018
година.
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 год.“
VII. ОТПУСКА финансови средства в размер на 200 /двеста/ лева на
НЧ „Звезда 1928“, с. Старо село, относно целево финансиране за
организиране честването по случай 90 години от създаване на читалището.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.2 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на приложение №9
от бюджета на община Сливен за 2018год.
VIII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
IХ. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.10.2018 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1176
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 400 /четиристотин/ лева
на:
1. Денчо К.Д. с ЕГН ……. от гр. Сливен, ………. за допълване на
лечението;
2. Ганка К.И. с ЕГН …….. от гр. Сливен, ………… за лекарства и
лечение;
3. Мария К.Н. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ……… за пътни разходи и
лечение на дъщеря й – Е.К.Н.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на Анка Ц.К. с ЕГН ……. от гр.Сливен, ………… за лекарства и лечение на
цялото й семейство.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Николина Т.С. с ЕГН …….. от гр. Сливен, ……….. за лечение и
рехабилитация на децата й – Р.И.Г. и Д.И.Г.
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
28.09.2018 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 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1177
Утвърждаване на Протокол № 15/04.05.2018 г.
от заседание на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура” към Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.5 от
Правилника за работа на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 15/04.05.2018 год. на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен за финансиране и
съфинансиране на стойностни образци на културата в различните й форми,
тематично обвързани със Сливен и сливенския край.
2. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд
„Култура” за 2018 г., в дейност „Други дейности по културата”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

