ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1178
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на
моторни превозни средства на територията на община Сливен

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 Наредба за условията
и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни
средства на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се изменя по следния начин: След думите „обхваща
часовете“, думата „от“ се заличава и текстът „от 9:00 до 17:00 часа“ се
заменя с „от 8:30 до 17:30 часа“.
§ 2. В чл. 5, ал.2, се правят следните изменения и допълнения:
1. На мястото на заличената точка 3 се създава нова точка 3 със
следния текст:
„3. В брой платени на служител от ОП „Градска мобилност“.
Касовата бележка се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила
от страната на водача на видимо място, даващо възможност за
осъществяване на контрол“.
2. В т. 4 се добавя второ изречение със следното съдържание:
„Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от
страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване
на контрол“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 след думите „надлежно издаден стикер“ се поставя
точка и останалия текст се заличава.

§ 4. В чл. 7а, ал. 2 придобива следната редакция: „(2) Правото на
МПС по ал.1 се установява след вписване в утвърден от кмета на община
Сливен списък.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:
„(2) Притежателите на карта за преференциално паркиране,
безплатно паркират МПС на местата по чл.8, ал.2 за период до 2 часа на
ден“.
2. Ал. 3 се изменя така: думите „да са видими данните от нея“ се
изменя с „да е видим срока на валидност.“
§ 6. Създава се нов чл. 9а със следното съдържание:
„Чл. 9а. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с
трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги
МПС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до
сградата по постоянен адрес на правоимащите, находяща се в „Синя зона“:
1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално
определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с
трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, има
лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за
движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се
придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати,
външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото
без използването на посочените медицински изделия и има трайно
оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или
издръжливостта.
2. МПС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните
условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена
общност, или да е закупено от лицето или съпруга му на лизинг, или да е
собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото лице,
настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто постоянен
адрес е в същото жилище.
3. На лицата, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 /едно/
място за безплатно и денонощно паркиране на МПС, превозващо тези
лица, находящо се до сградата по постоянен адрес на правоимащите.
4. Лицата по т.1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или
паркомясто в и до сградата по постоянен адрес.
5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 9а. са
следните:
а) заявление по образец, утвърден от кмета на община Сливен;
б) лична карта;
в) удостоверение за раждане (ако е приложимо) - копие и оригинал
(за сверяване);

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за
сверяване);
д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за
движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението
- копие и оригинал (за сверяване);
е) (валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за
сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за
пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след
навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално
осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В
случай, че решението не удостоверява ползване на медицински изделия
или степен на заболяване, съгласно изискванията на наредбата, лицето
следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско
изделие на името на правоимащото лице;
ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е
приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо)
- копие и оригинал (за сверяване);
и) декларация по образец, утвърден от кмета на община Сливен.
6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със
заповед на кмета на община Сливен или оправомощено от него
длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/
НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до края на
срока на експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК. Правото се прекратява
предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.
7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са
длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на община Сливен, за
промяната.
8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците,
сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в
30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за
ползване на правото.
9. При смяна на постоянен адрес на територията на община Сливен
на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да
подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране
на новия адрес на територията на община Сливен, съответно за промяна на
знака, указващ регистрационния номер.
10. Кметът на община Сливен назначава комисия за разглеждане на
подадените заявления.
а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за
назначаването й.

б) Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в
случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или
попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за
изясняване на случая.
в) Комисията има право да изисква допълнителни документи за
удостоверяване на обстоятелствата.
11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на
МПС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по постоянен
адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой
места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 /указващ, че се
извършва принудително преместване на МПС/.
12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на
кмета на община Сливен за предоставяне на правото.
§ 7. Създава се нов член 9б със следното съдържание:
„Чл. 9б. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с
трайни увреждания за безплатно паркиране в рамките на работното време
на превозващо ги МПС върху специално определено и сигнализирано за
тази цел място, в близост до сградата по месторабота на правоимащите:
1. Право на безплатно паркиране в рамките на работното време върху
специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС,
превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по
месторабота на правоимащите, има лице, което притежава карта за
паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в
следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на
инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в
състояние да заема изправено положение на тялото без използването на
посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален
дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.
2. МПС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните
условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена
общност, или да е закупено от лицето или съпруга му на лизинг, или да е
собственост или закупено на лизинг от син/дъщеря на правоимащия.
3. Лицата по т. 1 следва да не притежават собствен или нает гараж
или паркомясто, както и да не се ползват от паркомясто в режим
„Служебен абонамент" в и до сградата по месторабота.
4. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 9б са
следните:
а) заявление по образец, утвърден от кмета на община Сливен,
подадено до кмета на община Сливен от правоимащото лице чрез
работодателя;
б) лична карта;
в) акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за
сверяване);

г) удостоверение за раждане (ако е приложимо) - копие и оригинал
(за сверяване);
д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за
движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението
и на предоставяне на правото - копие и оригинал (за сверяване);
е) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за
сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за
пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след
навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално
осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В
случай, че решението не удостоверява ползване на медицински изделия
или степен на заболяване, съгласно изискванията на наредбата, лицето
следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско
изделие на името на правоимащото лице;
ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е
приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
з) актуален трудов договор и заповед за назначаване от работодателя
- орган по назначаването, в които изрично е посочено работното време и
адреса на местоработата.
5. Правото на паркиране се предоставя само за основната работа на
лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно
време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране.
6. Правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се
предоставя със заповед на кмета на община Сливен или оправомощено от
него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на
ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебното правоотношение изтича
по-рано от посочените две години, се предоставя за най-рано изтичащия
срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от
условията за предоставянето му.
7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са
длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на община Сливен, за
промяната.
8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците,
сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в
30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за
ползване на правото.
9. При смяна на местоработата на лицето на територията на община
Сливен, работното време или регистрационния номер на автомобила,
същото може да подаде заявление за преместване на мястото за
преференциално паркиране на новия адрес на територията на община
Сливен, съответно за промяна на знака, указващ времето на ползване или
регистрационния номер.

10. Назначената комисия по чл.9а, т.10 разглежда подадените
заявления.
a) Комисията задължително призовава правоимащото лице да
присъства на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на
случая.
б) Комисията има право да изисква допълнителни документи за
удостоверяване на обстоятелствата.
11. Местата, предназначени за безплатно паркиране в рамките на
работното време на МПС, обслужващи лица с трайни увреждания в
близост до сградата по месторабота на правоимащите, се сигнализират с
пътни знаци В27, Д21, Т17 /брой места/, Т17 /регистрационен номер на
автомобила/ и Т17 /указващ, че се извършва принудително
преместване на МПС/.
12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на
кмета на община Сливен за предоставяне на правото.
§ 8. В чл. 11, ал.1 се изменя така: След думите „в часовете“, думата
„от“ се заличава и текстът „от 9:00 до 17:00 часа“ се заменя с „от 8:30 до
17:30 часа“.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Ал.2 се изменя така: След думите „в границите на подзоната по“,
текстът „Приложение 1“ се заменя с “Приложение 1 и Приложение 2
(графично изображение на подзоните)“.
2. Ал. 4 се отменя
§ 10. В Приложение 1 се правят следните изменения и допълнения
1. Подзона 2 се изменя така:
„С граници: ул. „Ген.Скобелев“; бул. „Цар Освободител“, бул.
„Хаджи Димитър“; ул. „Ген.Драгомиров“; бул. „Цар Симеон“.“
2. Добавя се нова подзона 12
„Подзона 12
С граници: ул. „Великокняжевска“; ул. „Макгахан“; ул.
„Г.С.Раковски“, ул. „Антим I-ви“; бул. „Михаил Колони“
§ 11. Създава се ново Приложение 2, съгласно графично
изображение
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок след приемането й
от Общински съвет

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1179
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Градска мобилност” към Община Сливен

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 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”
към Община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 6 се създават нови точки 17 и 18 със следното
съдържание:
„17. Извършване на дейности по чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП, както и
дейността по отстраняване, превозване и съхраняване на неправилно
паркирани ППС.
18. Извършва дейности по санкциониране на водачи на МПС, като
осъществява функции на служба по контрол, съгласно ЗДвП, в обхвата на
„синята зона“.“
§ 2. Чл.13, ал. 1 придобива следната редакция: „Предприятието се
управлява от директор, по договор за управление, при условията на
Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия.“
§ 3. В чл.14, се създава нова точка 16 със следното съдържание:
„16. След изрично упълномощаване от кмета на Община Сливен може да

сключва договори с външни за предприятието лица, по дейности включени
в предмета на общинското предприятие.“
§ 4. Чл.16 придобива следната редакция: Числеността на персонала е
25 броя. (Приложение №1 към Правилника)
§ 5. Чл.19 придобива следната редакция: „Директорът е
второстепенен разпоредител с бюджет.“
§ 6. Изменя Приложение № 1 както следва:

към Правилник
мобилност"

за

устройството

и

дейността

Приложение 1
на ОП“Градска

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА
ОП „ГРАДСКА МОБИЛНОСТ”

ДИРЕКТОР
1 бр.

Звено „Административнофинансови дейности“

Звено „Градска мобилност“
20 бр.

4 бр.

Заключителна разпоредба
§ 7. Правилникът влиза в сила седемдневен срок след приемането му.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1180
Изменение на Решение № 971 от 25.01.2018 г. на Общински съвет –
Сливен (Проект за бюджет на община Сливен за 2018 г.)

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 3, т. 8 и
чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. В т. 3. думите „Приложения №№ 4, 4а, 5” се заменят с
„Приложения №№ 4, 4а, 5, 14”.
Приложение:
1. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция – 2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1181
Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 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.
юни 2018 г.
2. Приложение № 2 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2018 г. по източници на
финансиране.
3. Приложение № 3 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ.
4. Приложение № 4 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
5. Приложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция – 2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1182
НОВО ОБСЪЖДАНЕ на Решение № 1137/31.05.2018 г.,
по Протокол № 37 от 31.05.2018 година на Общински съвет - Сливен

На основание чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, връзка с чл. 67
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА ПОВТОРНО Решение № 1137/31.05.2018 г., по
Протокол № 37 от 31.05.2018 година на Общински съвет – Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1183
Промяна на списъка на общинските жилища
по предназначение за 2018 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя списъка на общинските жилища по предназначение за
2018 год., приет с решение № 967/25.01.2018 год., както следва:
1.1. Изключва от раздел „Жилища за настаняване под наем на
граждани с доказани жилищни нужди” жилища, представляващи къщи,
находящи се съответно на ул.„Петко Каравелов” № 5, ул.„Таньо войвода”
№ 8, ул.„Добри Димитров” № 33а, ул.„Янко Забунов” № 1, а от раздел
„Резервни” жилище, находящо се на ул.„Дели Ради” № 3.
1.2. В раздел „Ведомствени жилища” включва апартамент, находящ
се в кв.„Даме Груев” бл.29, ап.17.
1.3. Жилище, находящо се в кв. „Република” бл.37, вх.Б, ап.12 от
раздел „Жилища предназначени за продажба” преминава в раздел
„Жилища за настаняване под наем”, поради освобождаване от наемател.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1184
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.545.272
(УПИ IV, кв.215 по ПУП на кв.„Клуцохор“, гр. Сливен)

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 № 67338.545.272 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на ИД на Агенцията по кадастър, с площ: 323 кв.м., адрес
на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.„Клуцохор“, с трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), при съседи: 67338.545.280, 67338.545.273,
67338.545.271, актуван с АЧОС № 3743/15.02.2018г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор № 67338.545.272 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД
на Агенцията по кадастър, идентичен с УПИ IV, кв.215, отреден „за
жилищно строителство“, съгласно действащия ПУП на кв.„Клуцохор“, с
площ: 323 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800,
кв.„Клуцохор“, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно

ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 67338.545.280,
67338.545.273, 67338.545.271, актуван с АЧОС № 3743/15.02.2018 г.
Начална тръжна цена 39 000,00 лв. (тридесет и девет хиляди лв.) без
ДДС.
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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1185
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 от приетата с Решение № 968 от 25.01.2018 г.
на Общински съвет гр. Сливен годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год., със следните
поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.48 с площ от 1292 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3684/15.11.2017
г., землище на гр. Сливен
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.52 с площ от 1285 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3780/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.131 с площ от 2006 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3782/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.180 с площ от 750 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3781/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен

5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.191 с площ от 747 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3783/26.04.2018
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 67338.435.48 с площ от 1292 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3684/15.11.2017
г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 6500 /шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.52 с площ от 1285 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3780/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 6500 /шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.131 с площ от 2006 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3782/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 10100 /десет хиляди и сто/ лв. без ДДС
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.180 с площ от 750 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3781/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 3800 /три хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.191 с площ от 747 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3783/26.04.2018
г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 2700 /две хиляди и седемстотин/ 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1186
Продажба на поземлен имот – 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
поземлен имот с идентификатор 67338.437.402 с площ от 515 кв.м, начин
на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, местност „Баш чардак”, землище на гр. Сливен,
актуван с АОС № 3748/06.03.2018 г.
Начална цена: 2570 /две хиляди петстотин и седемдесет/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1187
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен както следва:
67338.433.242, 67338.433.243, 67338.433.270 и 67338.433.272,
находящи се в местността „Батмиш“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел I „Продажба“ 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, находящи се в
землището на гр. Сливен, местност „Батмиш“, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.242, с площ от 476
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 972, при съседи:
67338.433.243, 67338.433.271, 67338.433.272, 67338.433.273, 67338.433.241,
67338.433.259, актуван с АЧОС № 3695/23.11.2017 г.;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.243, с площ от 437
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 973, при съседи:
67338.433.270, 67338.433.271, 67338.433.272, 67338.433.242, 67338.433.259,
67338.433.244, актуван с АЧОС № 3697/23.11.2017 г.;
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.270, с площ от 524
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 999, при съседи:
67338.433.496, 67338.433.271, 67338.433.243, 67338.433.244, 67338.433.245,
67338.433.269, актуван с АЧОС № 3696/23.11.2017 г.;

4. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.272, с площ от 494
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1001, при съседи:
67338.433.496, 67338.433.273, 67338.433.241, 67338.433.242, 67338.433.243,
67338.433.271, актуван с АЧОС № 3152/26.05.2014 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр. Сливен, местност „Батмиш“:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.242, с площ от 476
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 972, при съседи:
67338.433.243, 67338.433.271, 67338.433.272, 67338.433.273, 67338.433.241,
67338.433.259, актуван с АЧОС № 3695/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 1 430 (хиляда четиристотин и тридесет)
лева без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.243, с площ от 437
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 973, при съседи:
67338.433.270, 67338.433.271, 67338.433.272, 67338.433.242, 67338.433.259,
67338.433.244, актуван с АЧОС № 3697/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 1 320 (хиляда триста и двадесет) лева без
ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.270, с площ от 524
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 999, при съседи:
67338.433.496, 67338.433.271, 67338.433.243, 67338.433.244, 67338.433.245,
67338.433.269, актуван с АЧОС № 3696/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 1 580 (хиляда петстотин и осемдесет) лева
без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.272, с площ от 494
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1001, при съседи:
67338.433.496, 67338.433.273, 67338.433.241, 67338.433.242, 67338.433.243,
67338.433.271, актуван с АЧОС № 3152/26.05.2014 г.
Начална тръжна цена 1 490 (хиляда четиристотин и деветдесет)
лева 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1188
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.435.216
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
находящ се в местността „Башчардак“
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 67338.435.216, гр. Сливен, м.
„Башчардак“, с площ от 1132 кв.м., трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.435.216, с площ от 1132 кв.м. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, местност „Башчардак“,
гр. Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1972, при
граници на имота: 67338.435.249, 67338.435.219, 67338.435.574,
67338.435.202, 67338.435.234, актуван с АЧОС № 3694/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 5 340 (пет хиляди триста и четиридесет)
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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1189
Продажба на поземлен имот 81387.57.82 – общинска собственост
в землището на с. Чинтулово

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се допълни Раздел I 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 с поземлен
имот с идентификатор 81387.57.82 с площ от 1005 кв.м., местност „Кун
тарла”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: овощна градина – общинска собственост в землището на
с. Чинтулово, актуван с АОС №120 от 15.09.2011 г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 81387.57.82 с площ от 1005 кв.м.,
местност „Кун тарла”, трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: овощна градина – общинска собственост в
землището на с. Чинтулово, актуван с АОС № 120 от 15.09.2011 г.
Начална цена: 1000 /хиляда/ лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1190
Продажба на имот частна общинска собственост,
предоставен за ползване по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващ поземлен имот 67338.435.655 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 бившия собственик, чрез Община Сливен, от
ползвателя на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
600 кв.м от поземлен имот 67338.435.655, целият с площ от 1014
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
1300 лв.
Възлагам на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имота от неговия ползвател
след заплащането на определената цена.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1191
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ масивна сграда в поземлен имот 026210
по КВС на с.Камен, 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 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, като се
добавя следния имот: едноетажна масивна сграда - бивша ветеринарна
лечебница, със застроена площ от 110 кв.м., изградена в ПИ 026210 по КВС
на с.Камен, общ.Сливен, ведно с отстъпеното право на строеж върху имота,
актувана с АЧОС № 59/20.05.2004г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна
сграда-бивша ветеринарна лечебница, със застроена площ от 110 кв.м.,
изградена в ПИ 026210 по КВС на с.Камен, общ.Сливен, ведно с
отстъпеното право на строеж върху имота, актувана с АЧОС №
59/20.05.2004г.
Начална тръжна цена 7000 лева (седем хиляди 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1192
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в УПИ І-143, кв.15, с.Струпец, 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 № 968/25.01.2018 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 320/1005 ид.ч. от УПИ
І-143, кв.15, целият с площ от 1005 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Струпец, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Станка
А.Д. върху следния недвижим имот, представляващ УПИ І-143, кв.15,
целият с площ от 1005 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Струпец, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината, представляващ 320/1005 ид.ч. от УПИ І-143, кв.15.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 1310 лева (хиляда триста и десет 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1193
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община Сливен в едноетажна промишлена сграда
с идентификатор 32915.501.229.1, с.Ичера, 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: 1/2 ид.ч. от сграда с
идентификатор 32915.501.229.1, цялата с площ от 119 кв.м., брой етажи: 1,
нтп: промишлена сграда, построена в поземлен имот с идентификатор
32915.501.229 /кв.18, УПИ ІХ-229 по ПУП/, ведно с отстъпеното право на
строеж, по кадастралната карта на с. Ичера, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и
Светослава С.К. върху следния недвижим имот, представляващ сграда с
идентификатор 32915.501.229.1, цялата с площ от 119 кв.м., брой етажи: 1,
нтп: промишлена сграда, построена в поземлен имот с идентификатор
32915.501.229 /кв.18, УПИ ІХ-229 по ПУП/, ведно с отстъпеното право на
строеж, по кадастралната карта на с. Ичера, общ.Сливен, чрез изкупуване
дела на Общината, представляващ ½ ид.ч. от сградата.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 14930 лева (четиринадесет хиляди деветстотин и тридесет 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1194
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в имоти - частна общинска собственост в с.Чинтулово
и в с.Селиминово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на
ОбС Сливен като в раздел ІІ - ОПС се добавят следните имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.15, с площ от 802 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ V по действащ ПУП/.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.14, с площ от 944 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ ІV по действащ ПУП/.
3. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.55, с площ от 1115
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на
с.Чинтулово, общ.Сливен /кв.4, УПИ VІ по действащ ПУП/.
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.388, с площ от 896
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на
с.Чинтулово, общ.Сливен /кв.25, УПИ ХІ по действащ ПУП/.

5. Урегулиран поземлен имот ХVІ в кв.20, с площ от 640 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово,
общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.15, с площ от 802 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ V по действащ ПУП/.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.14, с площ от 944 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.39, УПИ ІV по действащ ПУП/.
3. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.55, с площ от 1115
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на
с.Чинтулово, общ.Сливен /кв.4, УПИ VІ по действащ ПУП/.
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.388, с площ от 896
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на
с.Чинтулово, общ.Сливен /кв.25, УПИ ХІ по действащ ПУП/.
5. Урегулиран поземлен имот ХVІ в кв.20, с площ от 640 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово,
общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.ІІ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1195
Управление и стопанисване на спортен обект,
публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот
с ид. №67338.554.4, представляваща 2 (два) броя кортови игрища,
с обща площ 1310 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800,
кв. „Ново село”, бул. „Георги Данчев“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9,
чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 50а, ал. 1 от ЗФВС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел V. „Отдаване под наем“ 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 Сливен, както
следва:
Част от поземлен имот с ид. №67338.554.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006 г.на Изпълнителния директор на АК и последно изменение
със заповед №КД-18-1286-12.02.2018 г. на Началник на СГКК-Сливен,
представляваща 2 (два) броя кортови игрища, с обща площ 1310 кв.м., с
адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село”, бул. „Георги Данчев“
2. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години
следната част от имот:
Част от поземлен имот с ид. №67338.554.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006 г.на Изпълнителния директор на АК и последно изменение
със заповед №КД-18-1286-12.02.2018 г. на Началник на СГКК-Сливен,

представляваща 2 (два) броя кортови игрища, с обща площ 1310 кв.м., с
адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село”, бул. „Георги Данчев“.
Поземленият имот е актуван с акт за публична общинска собственост
№3754/19.03.2018 г.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да организира процедура за
отдаване под наем в съответствие със Закона за физическото възпитание и
спорта и Правилника за прилагането му.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1196
Допълване на Общата схема на зона „Бул. Цар Освободител“
за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Сливен и
откриване на тръжна процедура за отдаване под наем
на част от имот - публична общинска собственост, предназначен за
разполагане на детски атракциони

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от
ЗОС, чл.19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество чл.10, ал.3 и чл.19, ал.1 от Наредба
за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Общата схема на зона „Бул. Цар Освободител“ за
разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Сливен с терен
с площ 6 кв.м., предназначен за разполагане на детски атракциони
(колички/клатушки) до три броя, съгласно подробна схема за разполагане
на обект по чл.56 от ЗУТ, утвърдена от главния архитект на Община
Сливен, находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ № 1,
гр. Сливен, попадащ в имот - публична общинска собственост с
идентификатор 67338.551.14 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
2. Допълва Раздел VІ „Отдаване под наем“ в Годишната програма
за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018
г., приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Сливен с
терен с площ 6 кв.м., предназначен за разполагане на детски атракциони
(колички/клатушки) до три броя, съгласно подробна схема за разполагане
на обект по чл.56 от ЗУТ, утвърдена от главния архитект на Община
Сливен, находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ № 1,

гр. Сливен, попадащ в имот - публична общинска собственост с
идентификатор 67338.551.14 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
3. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 6
кв.м.,
предназначен
за
разполагане
на
детски
атракциони
(колички/клатушки) до три броя, съгласно подробна схема за разполагане
на обект по чл.56 от ЗУТ, утвърдена от главния архитект на Община
Сливен, находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ № 1,
гр. Сливен, попадащ в имот - публична общинска собственост с
идентификатор 67338.551.14 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
3.1. Определя следните условия за отдаване под наем на терен за
поставяне на детски атракциони (колички/клатушки), подробно описан в
т.3, както следва:
- Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
- Начална месечна наемна цена: 252 (двеста петдесет и два) лева, без
ДДС, първа зона;
- Депозит: 252 (двеста петдесет и два) лева;
- Стъпка на наддаване: 26 (двадесет и шест) лева;
- Срок за наемане: 5 (пет) години;
- Предназначение: терен за разполагане на временнни преместваеми
обекти - детски атракциони(колички/клатушки).
3.2. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по
смисъла на ТЗ.
3.3. Изисквания към преместваемите обекти:
- Да отговарят на нормите за безопасност;
- Да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние,
включително да се поддържа чистотата в прилежащата на преместваемия
обект територия;
- Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската
среда;
- Да не са поставени в нарушение на Наредбата за преместваемите
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градско обзавеждане на територията на Община Сливен и на действащото
законодателство.
3.4. Задължения на наемателя:
- Да заплаща всички режийни разноски и консумативи, свързани с
ползването на терена;
- Да поддържа чистотата върху площта, прилежаща в 5-метровата
зона от границите на преместваемия обект;

- Да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона
си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне;
- Свързването на преместваемите обекти с временни връзки към
електрическата мрежа е за сметка на наемателя.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на терена и сключването на
договор със спечелилия търга.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1197
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща лекарски кабинет (стая и коридор) с
полезна площ 24 кв.м., находящ се в двуетажна масивна сграда –
кметство, здравна служба, поща и читалище, парцел ІІ, кв. 1 по плана на
кв. „Дебелата кория“, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от част от имот,
публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет (стая
и коридор) с полезна площ 24 кв.м., находящ се в двуетажна масивна
сграда – кметство, здравна служба, поща и читалище, парцел ІІ, кв. 1 по
плана на кв. „Дебелата кория“, гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 35 (тридесет и пет) лева, без
ДДС
 Депозит за участие в търга: 35 (тридесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за лекарски кабинет;
 Изисквания към кандидатите:

- да са с регистрирана практика за първична или специализирана
медицинска помощ;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1198
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ помещение
(стоматологичен кабинет) с полезна площ 25 кв.м.,
намиращо се в масивна двуетажна сграда със сутерен – здравна служба
в парцел ХІХ, кв. 3 по плана на с. Бяла, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 5 и
ал. 9 и с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18а, ал. 1 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 в раздел V. „Отдаване под
наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва „помещение
(стоматологичен кабинет) с полезна площ 25 кв.м., намиращо се в масивна
двуетажна сграда със сутерен – здравна служба в парцел ХІХ, кв. 3 по
плана на с. Бяла, общ.Сливен“, в графа „площ“ се вписва „25 кв.м.“, а в
графа „Описание“ се вписва „стоматологичен кабинет“.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ помещение
(стоматологичен кабинет) с полезна площ 25 кв.м., намиращо се в масивна
двуетажна сграда със сутерен – здравна служба в парцел ХІХ, кв. 3 по
плана на с. Бяла, общ.Сливен, на „АИППИПДМ-Д-р Димитър Великов“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. „Д-р
Константин Стоилов” №26, ет.1, обект №7, вписано в Търговски регистър
при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК по
Булстат: 205031756, представлявано от Димитър Тодоров Великов –
управител, при следните условия:

 Месечна наемна цена – 30 лева (без ДДС);
 Срок на договора – 5 (пет) години;
 Предназначение: за стоматологичен кабинет.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 2 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1199
Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване
под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща Помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 35 кв.м.,
находящи се на ІІ-ри етаж в сградата на кметство, здравна служба и
детска градина, УПИ ІІ, кв. 26 по плана на с. Сотиря, общ. 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
05.09.2018 г., срокът на договор за наем, сключен на 04.09.2013 г. за
временно и възмездно ползване на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща помещения (лекарски кабинет) с полезна
площ 35 кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж в сградата на кметство, здравна
служба и детска градина, УПИ ІІ, кв. 26 по плана на с. Сотиря, общ.
Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 04.09.2013 г., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1200
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за тласкател в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, за трасе на тласкател от
проектна КПС“Речица“ в УПИ V, кв.94, кв.“Речица“, гр.Сливен/имот с
идентификатор 67338.701.428 по КК/ до ГПСОВ, находяща се в ПИ
67338.168.46, местност „Аркаръ коруч“, землище гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1201
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
пътна връзка 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 пътна връзка в имот с
проектен идентификатор № 67338.834.84 (образуван от имоти №
67338.834.65 и № 67338.834.69) по кадастралната карта на гр.Сливен, с
начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор №
67338.834.63, отреден „За складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника“, местност „Къра“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1202
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел
в землището на с.Самуилово, 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 НН от
КРШ1 на ТП“Център“, находящ се в регулационните граници на
с.Гергевец, общ.Сливен до ПИ 051035, местност “Джинджи чифлик“,
землище с.Самуилово, общ.Сливен, отреден „За оранжерия“ и преминаващ
през ПИ 000404, землище с.Самуилово, общ.Сливен, с НТП “полски път“,
общинска собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1203
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел
в землището на с.Раково, 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 НН от
съществуващ ТП“Раково, извод СН“Градец“, подстанция “Котел“,
находящ се ПИ 010041, до ПИ 010035, с НТП „стопански двор“, и
преминаващ през следните имоти общинска и държавна собственост: ПИ
010041, с НТП “електропровод“, ПИ 000290 с НТП „полски път“ и ПИ
010036 с НТП „пасище, мера“, всички в местност “Машатлъка“, землище
с.Раково, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1204
Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлен имот
47980.28.11, местност „Мешата”, землище с.Мечкарево, 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 47980.28.11,
местност „Мешата”, землище с.Мечкарево, общ.Сливен, като се променя
предназначението на имота от земеделски в „За разширение на гробищен
парк”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1205
Приемане на решение за съгласуване изменения
на подробните устройствени планове на части от гр. Кермен
и с. Тополчане, Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен
план в част „План за регулация” за УПИ I-За бизнес център, банки, офиси,
поликлиника и трафопост”, кв.77, гр.Кермен, Община Сливен, като отпада
УПИ I и се образуват нови УПИ I-„За обществено обслужване и
поликлиника”, УПИ III-„За гаражи”, УПИ IV-„За магазин за строителни
материали” и УПИ V-„За трафопост”.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен
план в част „План за регулация” за УПИ ХХI-„За Комплексно обществено
обслужване”, УПИ ХI-246 и УПИ ХII-246, кв.16, с.Тополчане, Община
Сливен, като отпада предвидената улична регулация от осова точка 81 до
осова точка 83; отпада УПИ ХХI-„За КОО” и се образуват нови УПИ ХХI„За КОО” и УПИ ХХIII-„За спортна площадка” и се променят вътрешните
регулационни линии между УПИ ХХI и УПИ ХI-246 и между УПИ ХХI и
УПИ ХII-246, като се провеждат по имотните граници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1206
Утвърждаване Протокол № 4 на Комисията по стипендиите

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната
2018 година,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 4 от 29.05.2018г. на Комисията по
стипендиите за отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2 и
чл. 16, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от община Сливен.
Приложение: Протокол № 4 от 29.05.2018 г. на Комисията по стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОТОКОЛ №4
Днес 29.05.2018 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха:
Пепа Чиликова – председател на Комисията – Заместник Кмет
1. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
2. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
3. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
4. Дора Чанева – общинска администрация – член на комисията
5. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
6. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията.
На заседанието присъства още Светла Бунчева – старши експерт в дирекция
„ОКВО”- секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на
месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен за 2018 година – пролетна сесия.
2. Разглеждане списъка на кандидатите за определяне на месечни стипендии и
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен за 2018 година – пролетна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 11.00 часа.
Установено бе, че в Общината са постъпили искания за месечни стипендии и за
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от следните
кандидати:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Т.И.П.
Д.Е.П.
Г.С.С.
М.Х.П.
Д.Г.Г.
Ц.К.Х.
И.А.П.
С.М.П.
И.И.С.
С.Н.Г.
Р.Р.Д.
Н.Р.Ч.
А.П.И.
И.П.И.
С.Г.Р.
Р.П.Ж.
Д.Д.Д.
Р.Р.Й.
М.Ц.Ц.
М.С.Ц.
Т.-М.Д.Б.

ПОСТОЯНЕН АДРЕС
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

К.Р.К.
Г.Н.К.
Д.И.В.
С.С.А.
Г.С.С.
М.А.К.
Х.П.В.
П.Х.Х.
Х.Х.Х.
М.Й.К.
Н.Й.К.
Д.И.С.
Д.Н.С.
П.Д.Д.
В.Е.М.
М.С.Д.
С.М.М.
А.С.С.
Л.Л.Г.
В.Ц.С.
К.П.П.
И.Н.К.
П.Н.П.
Т.Е.Т.
К.П.Д.
Х.Д.Г.
К.Л.Д.
И.Р.Р.
Г.Б.Б.
А.Б.Б.
Н.Й.Н.
Р.С.Т.
А.Ю.Ш.
Д.А.Х.
Ц.Д.Е.
О.С.Б.
Ц.К.Г.
Е.Х.О.
Н.М.Т.
С.С.Т.
М.А.М.
И.К.Д.
Т.С.Т.
Д.С.Г.
П.Р.Д.
Д.П.Т.
О.П.О.
Г.М.М.

с. Самуилово, община Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Й.А.И.
Ж.С.М.
П.Д.К.
З.Н.Б.
М.Ж.Т.
К.Г.С.
К.П.П.
Г.Д.С.
К.С.А.
Д.С.Д.
В.Я.М.
И.Д.М.
М.Г.К.
Д.П.П.
Д.И.П.

гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
Комисията разгледа документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване,
за да установи дали отговарят на обявените изисквания в Раздел ІV, чл.17, от Наредбата
за условията и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от община Сливен. При проверката се констатира, че всички
кандидати са представили необходимите документи.
На основание чл.15, ал.1, т.1, 2 и 3 комисията присъди месечни стипендии на
следните кандидати:
№ по Име, презиме, фамилия
ред
на класираните ученици
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Т.И.П.
Г.С.С.
М.Х.П.
Д.Г.Г.
И.А.П.
С.М.П.
М.С.Ц.
Т.-М.Д.Б.
К.Р.К.
М.А.К.
Х.П.В.
М.Й.К.
Д.Н.С.
П.Д.Д.
К.П.П.
Т.Е.Т.
К.Л.Д.
Д.П.Т.
О.П.О.
Г.М.М.
Ж.С.М.
П.Д.К.
Д.С.Д.

Разпределение на
стипендиите по
месеци
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
4 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
2 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
6 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
6 месеца по 255 лв.
6 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.

Обща сума за
изплащане
в
лева
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
1020 лв.
765 лв.
510 лв.
765 лв.
765 лв.
1530 лв.
765 лв.
765 лв.
1530 лв.
1530 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.

24.
25.
26.
27.
28.

В.Я.М.
И.Д.М.
М.Г.К.
Д.П.П.
Д.И.П.

4 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.

1020 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.

Общо
23970 лв.
На основание чл.16, ал.1, т.1 и т.2 комисията определи следните кандидати за
еднократно финансово стимулиране:
№ по Име, презиме, фамилия на
ред
класираните ученици
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Н.Р.Ч.
Р.П.Ж.
Д.Д.Д.
Р.Р.Й.
Г.Н.К.
С.С.А.
Г.С.С.
Х.Х.Х.
Н.Й.К.
М.С.Д.
Л.Л.Г.
И.Р.Р.
Д.С.Г.
З.Н.Б.
М.Ж.Т.

Сума за изплащане
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.

Общо
3825 лв.
На основание чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен, Комисията по стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Съгласно чл.15 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен, на младежите и децата посочени в протокола да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечна стипендия и еднократно финансово стимулиране.
2. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет
Сливен, съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет
Сливен.
1. Пепа Димитрова-Чиликова –
2. Соня Келеведжиева –
3. Георги Иванов –
4. Пламен Крумов –
5. Дора Чанева –
6. Силвия Никова –
7. Красимир Кръстев –

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1207
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 500 /петстотин/ лева на
Младежки дом – гр.Сливен за рекламни материали и награди, за
участниците в Националното състезание по дебати „ТУИДА OPEN“ в гр.
Сливен.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за
образователни прояви с деца и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета
на Община Сливен за 2018 год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 580 /петстотин и
осемдесет/ лева на Кметство с. Чинтулово, общ.Сливен за озвучаване на
концерта, по повод отбелязване празника на селото, 20 юли – Илинден.
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.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1200 /хиляда и
двеста/ лева на НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен за
провеждане на празника „Златна праскова“ Гавраилово, 2018;
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.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/
лева на ЦПЛР - Детски комплекс - Сливен за участие на деца от Детскоюношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ в празнични програми „Ден на

независимостта на Република Беларус“ в побратимения на гр.Сливен –
град Светлогорск /30.06-05.07.2018г./.
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 2018г.
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 800 /две хиляди и
осемстотин/ лева на Стефка Н.П. за участие на детето й –Х.П.В. в
международна математическа олимпиада в Хонг Конг.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за
образователни прояви с деца и ученици“ 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 31.10.2018год. 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 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1208
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. Таня К.К. с ЕГН ……… от с.Самуилово, общ. Сливен, ………. за
лекарства, свързани със заболяването;
2. Йорданка Д.Б. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за консумативи
и медикаменти.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
1. Митко И.К. с ЕГН …….... от с. Блатец, общ. Сливен за
рехабилитация;
2. Марияна А.К. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ……….. за допълване
на лечението и рехабилитация;
3. Мария Г.Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за пътни разходи
и лечение.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Петко К.Р. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……… за лекарства и
консумативи;
2. Сребра Д.У. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за подпомагане
на лечението.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на:
1. Владко К.Б. с ЕГН ………. от с.Тополчане, общ.Сливен, ………. за
подпомагане на лечението;

2. Галя Г.Т. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ………. за посрещане на
финансовите нужди за двете й деца.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Мария Х.К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за социално подпомагане.
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.10.2018год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1209
Отпускане на персонална пенсия
на А.А.Ю. и Г.А.Ю.

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 А.А.Ю., ЕГН ………. и Г.А.Ю., ЕГН ………...

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1210
Отпускане на персонална пенсия
на Ж.И.С. и С.И.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 Ж.И.С., ЕГН ……… и С.И.С., ЕГН ………...

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1211
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Третото тримесечие на 2018 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
М. ЮЛИ
1. Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите
ПК за периода 01.01.2018-30.06.2018 год.
2. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през второто
тримесечие на 2018 година на Кмета на община Сливен.
3. Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден Празник на Сливен.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
2. Осигуряване на допълнителни финансови средства за учебната 2018/2019
година за съществуването на самостоятелни паралелки с брой ученици под установения
минимум.
3. Наредба за именуване, преименуване на общински обекти, поставяне,
преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на
община Сливен.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Отчет от кмета на общината за изпълнение решенията на Общинския съвет
взети от 01.01.2018 до 30.06.2018 год.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане,
контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен.
3. Избор на знаменосец и асистенти на Община Сливен.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1212
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична
общинска собственост за разполагане на временни преместваеми обекти,
находящи се на ул. „Г. С. Раковски“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от
ЗОС, чл.19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.19, ал.1 от Наредба за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен,

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.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен със
следното съдържание:
1.1. Терен с площ 7,50 кв.м., находящ се източно от входа на
сградата на ул. „Г.С.Раковски“ № 22, попадащ в поземлен имот с
идентификатор 67338.533.3, предназначен за разполагане на павилион за
продажба на захарни изделия, закуски и пакетирани хранителни стоки.
1.2. Терен с площ 6,00 кв.м., находящ се западно от входа на
сградата на ул. „Г.С.Раковски“ № 22, попадащ в поземлен имот с
идентификатор 67338.533.3, предназначен за разполагане на павилион за
продажба на захарни изделия, закуски и пакетирани хранителни стоки.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост с идентификатор 67338.533.3,
предназначени за разполагане на павилиони за продажба на захарни

изделия, закуски и пакетирани хранителни стоки, съгласно подробни
схеми, утвърдени от гл. архитект на Община Сливен, описани подробно в
т.1.1. и 1.2.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на терен с площ
7,50 кв.м., находящ се източно от входа на сградата на ул.
„Г.С.Раковски“ № 22, попадащ в поземлен имот с идентификатор
67338.533.3:
3.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
3.2. Начална месечна наемна цена: 31 (тридесет и един) лева без
ДДС, първа зона;
3.3. Депозит: 31 (тридесет и един) лева;
3.4. Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
3.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;
3.6. Предназначение: терен за разполагане на павилион за продажба
на захарни изделия, закуски и пакетирани хранителни стоки.
4. Определя следните условия за отдаване под наем на терен с площ
6,00 кв.м., находящ се западно от входа на сградата на ул.
„Г.С.Раковски“ № 22, попадащ в поземлен имот с идентификатор
67338.533.3:
4.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
4.2. Начална месечна наемна цена: 25 (двадесет и пет) лева без ДДС,
първа зона;
4.3. Депозит: 25 (двадесет и пет) лева;
4.4. Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
4.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;
4.6. Предназначение: терен за разполагане на павилион за продажба
на захарни изделия, закуски и пакетирани хранителни стоки.
5. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица регистрирани по
смисъла на ТЗ.
6. Изисквания към преместваемите обекти:
- Да отговарят на нормите за безопасност;
- Да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние,
включително да се поддържа чистотата в прилежащата на преместваемия
обект територия;
- Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската
среда;
- Да не са поставени в нарушение на Наредбата за преместваемите
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градско обзавеждане на територията на Община Сливен и на действащото
законодателство.

7. Задължения на наемателя:
- Да заплаща всички режийни разноски и консумативи, свързани с
ползването на терена;
- Да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона
си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне;
- Свързването на преместваемите обекти към електрическата мрежа е
за сметка на наемателя.
8. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на терените и сключването на
договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1213
Поправка на очевидна фактическа грешка в т.ІІ от Решение № 1148
от 31.05.2018г. на Общински съвет – Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т.ІІ на Решение №
1148 от 31.05.2018г. на Общински съвет – Сливен, като вместо „акт за
общинска собственост № 197 от 11.01.2018г.“ се чете „акт за общинска
собственост № 198 от 11.01.2018г.“
Настоящето решение е неразделна част от Решение № 1148 от
31.05.2018г. на Общински съвет – Сливен.
Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия,
свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

