ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1251
Проект на наредба за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на художествени елементи
на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с ЗНА и чл.
76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на художествени елементи на
територията на община Сливен, съгласно приложение № 1 към настоящото
решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ, ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ,
ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И
ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба определя:
(1) условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на
територията на община Сливен;
(2) условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и
други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др. художествени елементи)
на територията на община Сливен.
Чл. 2. (1) Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:
1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси,
спирките на градския транспорт, подлези, мостове;
2. общински начални, основни и средни училища, детски градини и ясли;
3. общински болнични, социални и други заведения;
4. общински сгради на образователни и културни институти, читалища,
библиотеки;
5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;
6. други.
(2) Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката
дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат
научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на
видни общественици, военни, политически, културни, научни и др. дейци.
(3) Имената на общинските обекти и паметниците и другите възпоменателни
знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и
националното развитие и за развитието на Сливен. Те изразяват признателността на
гражданите към тяхното дело и значимост.
Чл. 3. (1) Настоящата наредба се отнася за всички монументално-декоративни и
художествени елементи, включително паметници, художествени инсталации,
инсталации със значимо визуално присъствие в градска среда, възпоменателни знаци,
скулптури, мозайки, стенописи, декоративни пластики, фонтани, чешми и други
традиционни и съвременни форми на изкуството на екстериор и интериор в сгради с
обществена функция и др.
(2) Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови
обекти по смисъла на Закона за вероизповеданията и не се отнася за паметниците и
другите възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на община
Сливен.
(3) Когато обектите по чл. 3, ал. 1 са със статут на културна ценност или се
поставят в територии със статут на културна ценност, се разглеждат при спазване на
процедурите на Закона за културното наследство.

(4) Разрешенията за поставяне и разрешения за строеж по отношение на
обектите по чл. 3, ал. 1 се издават от Главния архитект на община Сливен по реда на
Закона за устройство на територията и Наредбата за преместваемите обекти, за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на
територията на община Сливен(приета с Решение № 599/30.03.2017 г. на ОбС Сливен).
РАЗДЕЛ II
ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ
Чл. 4. (1) Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на
територията на община Сливен се вземат от Общински съвет - Сливен.
(2) Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са
именувани.
(3) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименование.
Чл. 5. Обектите с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка,
на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват и преименуват с решение
на Общински съвет - Сливен по предложение на Народното събрание, Президента на
Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.
Чл. 6. Писмено предложение до Общински съвет – Сливен за именуване и
преименуване на общински обекти могат да правят:
1. кметът на община Сливен;
2. общински съветници, кметове на населени места и кметски наместници;
3. юридически лица;
4. инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 20 души,
формирани чрез съответна подписка.
(2) Когато предложението по ал. 1, се отнася за преименуване на улици и е
свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява
съгласието на повече от половината от лицата, които са пряко засегнати от
преименуването.
Чл. 7. Предложенията за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в
Общински съвет - Сливен задължително съдържат:
1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;
2. мотиви за предлаганото наименование;
3. скица за местоположението на обекта (ограничителни осови точки, ако това се
отнася за улица);
4. становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с
предложеното име.
Чл. 8. (1) Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно
характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на
хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания,
творения на природата и др. при спазване на следните принципи:
1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на
общинските улици и булеварди;
2. предимство се дава на наименования с исторически установена
гражданственост;

3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на
историческата точност;
4. пълноценно използване на възможностите на българската национална
топонимия;
5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите,
площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;
6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за
развитието на българското общество и общината.
(2) Именната система на общинските обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1 от настоящата
наредба се изгражда в рамките на населените места и селищни образувания;
(3) Значимостта на наименованието и мащаба на именувания или преименувания
обект не са в пряка връзка.
Чл. 9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:
1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици,
булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързани с него;
2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и
такива свързани с тоталитарни идеологии и такива асоциирани с прояви на геноцид и
всякакви форми на дискриминация;
3. именуване и преименуване с имена на живи лица;
4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков
(обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от
името на ЖК и номер на сграда (блок);
5. наименуване на отделни части от един и същ булевард или една и съща улица
с различни имена.
Чл. 10. (1) Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се
допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България,
и/или гр. Сливен.
(2) При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват
следните правила:
1. при наличие на утвърден превод на името на български език, се използва то;
2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица (по произношение).
Чл. 11. (1) Цифрови наименования на улици се допускат само при особени случаи.
(2) Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по
изключение.
Чл. 12. (1) Предложенията и докладите за именуване и преименуване на общински
обекти се обсъждат на заседание на Комисия по символика съгласно Наредба за
символиката на Община Сливен (наричана нататък Комисия по символика), които
изготвят мотивирано предложение/становище/ и го представят за разглеждане на
Общински съвет - Сливен.
(2) Общински съвет - Сливен приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство
от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи
необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи найрано след 1 година.
(3) Решенията на Общински съвет – Сливен за именуване и преименуване на
общински обекти на територията на община Сливен се разгласяват по реда на чл. 68 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите
комисии и взаимодействието им с Общинската администрация.
(4) Общинската администрация организира поставянето на обозначителни
табели с новото наименование на съответните обекти, в срок определен в решението на
Общинския съвет.
РАЗДЕЛ III
ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ
Чл. 13. (1) Oбщински съвет – Сливен взема решения за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и
др.) на територията на община Сливен.
(2) Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и
други възпоменателни знаци и предложение за решение до ОбС се обсъждат
задължително на заседание на Комисията по символика, която изготвя мотивирано
предложение/становище/ и го представя за разглеждане на заседание на Общинския
съвет.
(3) Решението по ал. 1 на Общинският съвет се взема само след получаване и на
писмено становище на Главния архитект на общината, а когато това се изисква от
Закона за културното наследство и от Министерство на културата.
(4) С това решение Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства
(на общината, на инициаторите и/или събрани от дарения) ще бъде изграден и
поддържан паметника или възпоменателния знак.
(5) Общински съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от
всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия
брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след една
година.
Чл. 14. (1) Писмено предложение до Общински съвет за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и
др.) могат да правят:
1. кметът на община Сливен;
2. общински съветници, кметове на населени места и кметски наместници;
3. юридическите лица;
4. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души,
формирани чрез съответна подписка.
(2) В случаите, когато инициативата за поставяне, преместване и премахване на
паметници и други възпоменателни знаци е на инициаторите, посочени в т. 3 и т. 4 от
предходната алинея, след съответно решение на Общински съвет – Сливен,
задължително се сключва договор между кмета на общината и инициаторите или
изрично определено от тях лице.
(3) В договора по предходната алинея, подробно се уговарят правата,
задълженията и отговорностите на страните по него.
Чл. 15. (1) Предложението за поставяне на паметник или възпоменателен знак съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът
или възпоменателния знак;

4. посочен източник на финансиране за изграждане, поставяне и поддръжка, и
писмено съгласие на лицето, ако има посочено такова.
(2) Предложението за преместване или премахване на паметник или
възпоменателен знак съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2.предложение за мястото, на което да бъде преместен паметникът или
възпоменателния знак;
3. проект за разполагане на новото място;
4. посочен източник на финансиране за извършване на това действие.
(3) Проектите за паметници се публикуват в интернет страницата на общината за
срок не по-кратък от един месец, в който срок заинтересованите лица могат да
представят становища и предложения по оповестения проект.
Чл. 16. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
устройство на територията, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и
Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен.
РАЗДЕЛ IV
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА
ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Чл. 17. (1) Художествените елементи за естетизация на територията на общината са
произведения на синтеза на изящните и пластични изкуства и архитектурата, имат
постоянен статут и са под защитата на закона.
(2) Художествените елементи на градския дизайн служат за естетизация,
оформяне на градската среда, повишават нейните художествени качества и подобряват
качеството на живот на гражданите.
Чл. 18. Решения за поставяне, преместване, премахване и съхранение на
художествените елементи на градския дизайн и произведенията на изкуството се
взимат по реда на РАЗДЕЛ III от настоящата наредба.
РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Кметът на Oбщина Сливен упражнява контрол по поставянето, преместването и
премахването, и отговаря за стопанисването и опазването на паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на общината, освен в случаите когато те са
държавна собственост и/или попадат под действието на специален закон.
Чл. 20. (1) Забранява се поставянето на табели с надписи, изображения и/или
информация, указващи наименованието на обекти - предмет на настоящата наредба,
чиито смисъл уронва престижа на общината, обществения морал и общоприетите
норми на поведение.
(2) Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на
обекти - предмет на настоящата наредба. Табелки с обозначения на имена и номера на
улици на новостроящи се сгради се поставят за сметка на инвеститора.
(3) Табели с надписи, изображения и/или информация с наименования на обекти
се поставят по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други

обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община
Сливен и Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Сливен
Чл. 21. (1) Забраняват се всякакви действия, свързани с обектите по чл. 3, ал. 1 извън
реда, описан в настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.
(2) Възстановяването им се извършва за сметка на нарушителите.
Чл. 22. За нарушенията по смисъла на чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от настоящата наредба,
виновните лица се наказват с административно наказание - глоба от 500 до 2000 лв. за
физически лица, съответно имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв. за еднолични
търговци и юридически лица.
Чл. 23. (1) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 20 и чл. 21, ал. 1 се
издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице въз основа на
акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от
администрацията на общината, определени от кмета на община Сливен.
(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления
(НП) се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания
(ЗАНН).
Чл. 24. Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение се констатира
нарушение по смисъла на разпоредбите на Наредбата за преместваемите обекти, за
търговските и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на
територията на община Сливен или Закона за устройство на територията, длъжностните
лица по чл. 23, ал. 1 са длъжни да уведомят началника на отдел „Строителен контрол"
на община Сливен.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА.
§ 2. Внесените предложения, свързани с паметници и други възпоменателни
знаци (паметни плочи, барелефи и др.) до влизане в сила на тази наредба, се довършват
по уредения в законодателството ред.
§ 3. За неуредени в настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на
ЗУТ, ЗМСМА и други нормативни актове уреждащи материята за условията и реда за
именуване и преименуване на общински обекти и условията и реда за поставяне,
преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци.
§ 4. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от деня на приемането й.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1252
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 140, ал. 5 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2017 г., както
следва:
- по приходите общо
85454894 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
- по разходите общо
85454894 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2017 г. (съгласно
Приложение № 2).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
(съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5, 6).
5. Приема отчетна информация за 2017 г. за показателите на
контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление” –
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД (съгласно
Приложения №№ 7, 8).
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и
операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на
общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1253
Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен
за първото шестмесечие на 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2
от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на
2018 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
Община Сливен за полугодието на 2018 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор
„Местно управление” – „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен” ЕООД за полугодието на 2018 г.
4. Липса на съществени сделки и операции на общината и на
разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк
касов ефект върху бюджета на общината за полугодието на 2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1254
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.
август 2018 г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2018 г. по източници на
финансиране.
3. Приложение № 3а - 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 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз – 2018 г.
5. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1255
Промяна характера на собствеността от публична в частна
на поземлени имоти, находящи се в ЦГЧ, гр. Сливен с идентификатори
67338.513.270 (УПИ XXII, кв. 103), 67338.513.271 (УПИ XXVIII, кв. 103),
67338.513.280 (УПИ I, кв. 133) и 67338.513.281 (XXVIII, кв. 133)

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти с
идентификатори, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.270, площ: 301 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част,
стар идентификатор: 67338.513.262, номер по предходен план: УПИ XXII,
кв. 103, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване при съседи: 67338.513.189,
67338.513.269, 67338.513.159, 67338.513.271 по КККР-гр. Сливен;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.271, площ: 38 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част,
стар идентификатор: 67338.513.262, номер по предходен план: УПИ
XXVIII, кв. 103, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за електроенергийно производство при съседи:
67338.513.270, 67338.513.159, 67338.513.173 по КККР-гр. Сливен;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.280, площ: 273 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част,
стар идентификатор: 67338.513.191; 67338.513.263, номер по предходен
план: УПИ I, кв. 133, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,

комплекс при съседи: 67338.509.111, 67338.534.1, 67338.513.279,
67338.513.192 по КККР-гр. Сливен;
1.4. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.281, площ: 109 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част,
стар идентификатор: 67338.513.19; 67338.513.263, номер по предходен
план: УПИ XXVIII, кв. 133, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс при съседи: 67338.513.280, 67338.513.282, 67338.513.186,
67338.513.159 по КККР-гр. Сливен;
2. Общински съвет-Сливен задължава Кмета на Общината чрез отдел
„Общинска собственост“ да състави актове за частна общинска
собственост за поземлени имоти с идентификатори 67338.513.280,
67338.513.281, 67338.513.270 и 67338.513.271 по КККР - гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1256
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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1257
Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя
– публична общинска собственост - ПИ 000267, в землището
на с.Струпец и промяна характера на собствеността

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ,
чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за даване съгласие за промяна начина на
трайно ползване на земеделска земя – публична общинска собственост ПИ 000267, в землището на с.Струпец и промяна характера на
собствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1258
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен
и „Строй Груп Илиеви“ ЕООД

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за предварителен договор за прехвърляне
на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община
Сливен и „Строй Груп Илиеви“ ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1259
Изменение на Решение № 6 от 04.12.2015 год.
за създаване на Постоянна комисия за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Решение № 6 от 04.12.2015 год. за създаване на Постоянна
комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси както
следва:
§1. Изразът „за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“ да се замени с израза „за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1260
Приемане на отчет за изпълнение
на Програмата за управление на Община Сливен за 2017 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на
Община Сливен за 2017 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1261
Одобряване на Доклад от междинна оценка на изпълнението на плана
за развитие на Община Сливен 2014 – 2020. Възлагане на кмета на
Община Сливен в срок до 31.10.2018 г. да изготви актуализация на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Сливен

На основание чл. 33, ал. 1 от ЗРР и чл. 42, ал. 1 от ППЗРР, чл. 21, ал.
1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява Доклад за резултатите от Междинна оценка на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен в срок до 31 октомври 2018 г.
да изготви актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на
Община Сливен, съгласно чл. 35, ал. 1, при условията на чл. 38 от ППЗРР.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1262
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Програма „Европа за гражданите“ 2014—2020 г.,
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие:
Насърчаване на демократичното и гражданското участие на
гражданите на ниво ЕС, Мярки:„Побратимяване на градове“; и „Мрежи
от градове“; „Проекти на гражданското общество“. Сключване на
споразумения за партньорство с град Алба, Италия,
град Ниш, Сърбия и град Бидгошч, Полша

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение
по Програма „Европа за гражданите“ 2014—2020 г., Направление 2:
Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на
демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС,
Мярки: „Побратимяване на градове“; „Мрежи от градове“; „Проекти на
гражданското общество“ на стойност до 25 000 евро., 100% от които
безвъзмездна финансова помощ и упълномощава Кмета на Община Сливен
да подпише всички документи, необходими за подаване и изпълнение на
проекта, както и сключване на договора за БФП.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливен да проведе необходимите
разговори и срещи, както и да подпише всички документи за сключване на
споразуменията за партньорство и побратимяване с градовете - Алба,
Италия, град Ниш, Сърбия и град Бидгошч, Полша.

3. Одобрява Споразумението за побратимяване и партньорство
между Община Сливен и градовете Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и град
Бидгошч, Полша.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1263
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1,
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Одобряване на партньорското споразумение между Община Сливен
и Сдружение „Ромска академия за култура и образование”,
Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за
икономическо развитие” и Детска градина „Звездица“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение
по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – Компонент 1, финансирана по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” със стойност до 889 994,77 лв., 100%
от които безвъзмездна финансова помощ.
2. Одобрява партньорското споразумение между Община Сливен,
Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация
„Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за икономическо
развитие” и Детска градина „Звездица“.

3. Упълномощава Кмета на Община Сливен да изпълни заложените в
насоките за кандидатстване процедури и подпише съответните документи,
включително и Договора за БФП, във връзка с изпълнение на проекта.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1264
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
с идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Сливен както следва: 67338.435.20, 67338.435.21, 67338.435.31 и
67338.435.92, находящи се в местността „Башчардак“

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, с имоти,
находящи се в землището на гр. Сливен, местност „Башчардак“, както
следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.20, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 1174
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ),
номер по предходен план: 1806, при съседи: 67338.435.19, 67338.435.12,
67338.435.11, 67338.435.10, актуван с АЧОС № 3816/19.06.2018 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.21, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 513 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ),
номер по предходен план: 1805, при съседи: 67338.435.61, 67338.435.20,
67338.435.542, 67338.435.26, актуван с АЧОС № 3817/19.06.2018 г.

3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.31, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 1122
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1816, при съседи:
67338.435.675, 67338.435.29, 67338.435.28, 67338.435.61, актуван с АЧОС
№ 3813/12.06.2018 г.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.92, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 942 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1768, при съседи:
67338.435.94, 67338.435.659, 67338.435.661, 67338.435.660, актуван с
АЧОС № 3812/12.06.2018 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 „Башчардак“:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.20, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 1174
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ),
номер по предходен план: 1806, при съседи: 67338.435.19, 67338.435.12,
67338.435.11, 67338.435.10, актуван с АЧОС № 3816/19.06.2018 г.
Начална тръжна цена 5 900 (пет хиляди и деветстотин) лева без
ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.21, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 513 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ),
номер по предходен план: 1805, при съседи: 67338.435.61, 67338.435.20,
67338.435.542, 67338.435.26, актуван с АЧОС № 3817/19.06.2018 г.
Начална тръжна цена 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева без
ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.31, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 1122
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1816, при съседи:
67338.435.675, 67338.435.29, 67338.435.28, 67338.435.61, актуван с АЧОС
№ 3813/12.06.2018 г.

Начална тръжна цена 5 610 (пет хиляди шестстотин и десет) лева
без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.92, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 942 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1768, при съседи:
67338.435.94, 67338.435.659, 67338.435.661, 67338.435.660, актуван с
АЧОС № 3812/12.06.2018 г.
Начална тръжна цена 4 710 (четири хиляди седемстотин и десет)
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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1265
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
с идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Сливен както следва: 67338.435.40 и 67338.437.309,
находящи се в местността „Башчардак“

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, с имоти,
находящи се в землището на гр. Сливен, местност „Башчардак“, както
следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.40, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 858 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1830, при съседи:
67338.435.41, 67338.435.24, 67338.435.9, актуван с АЧОС №
3785/30.04.2018 г.;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.309, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 1019
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 2557, при съседи:
67338.437.328, 67338.437.319, 67338.437.320, 67338.437.308, 67338.437.306,
актуван с АЧОС № 3777/18.04.2018 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 „Башчардак“:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.40, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 858 кв.м.,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1830, при съседи:
67338.435.41, 67338.435.24, 67338.435.9, актуван с АЧОС №
3785/30.04.2018 г.
Начална тръжна цена 4 300 (четири хиляди и триста) лева без
ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.309, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 1019
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 2557, при съседи:
67338.437.328, 67338.437.319, 67338.437.320, 67338.437.308, 67338.437.306,
актуван с АЧОС № 3777/18.04.2018 г.
Начална тръжна цена 5 100 (пет хиляди и сто) 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1266
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от
ЗОС, 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. с:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.47 с площ от 1017 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно
предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”, номер по
предходен план: 1797, актуван с АОС № 3809/05.06.2018 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.155 с площ от 1652
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Баш чардак”, номер по предходен план: 1919,
актуван с АОС № 3807/05.06.2018 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.47 с площ от 1017 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно
предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”, номер по
предходен план: 1797, актуван с АОС № 3809/05.06.2018 г. при съседи:
67338.435.61, 67338.435.54, 67338.435.53, 67338.435.48.
Начална цена: 5100 /пет хиляди и сто/ лв., без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.155 с площ от 1652
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на

територията: земеделска, м.”Баш чардак”, номер по предходен план: 1919,
актуван с АОС № 3807/05.06.2018 г., при съседи: 67338.435.157,
67338.435.154, 67338.435.147, 67338.435.148, 67338.435.542.
Начална цена: 8300 /осем хиляди и триста/ 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1267
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Гавраилово, 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:

Не приема предложението за продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в с.Гавраилово, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1268
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Самуилово, 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: урегулиран поземлен
имот ІІ в кв.24, с площ от 995 кв.м., отреден за магазин и озеленяване по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот ІІ в кв.24, с площ от 995 кв.м., отреден за магазин и озеленяване по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
Начална цена 8000 лева (осем 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1269
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от „ЕМЕМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД в поземлен имот с
идентификатор 67338.416.423, местност „Дюлева река“, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I - „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год.,
приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен, с
99/958 идеални части от поземлен имот с идентификатор 67338.416.423 по
КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, местност
„Дюлева река“, целия с площ 958 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.).
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и „Емем
Експорт Импорт“ ЕООД, с ЕИК ………, върху поземлен имот с
идентификатор 67338.46.423 по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.
Сливен, п.к. 8800, местност „Дюлева река““, целия с площ 958 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), стари идентификатори: 67338.416.1,
67338.416.27, при съседи: 67338.416.1, 67338.416.28, 67338.416.32,
67338.416.33, 67338.416.26, чрез изкупуване дела на Община Сливен,
представляващ 99/958 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.416.423,
актувани с акт за частна общинска собственост №3802/04.06.2018 г.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на
3 180 (три хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1270
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от А.Р.Б. в поземлен имот с идентификатор 67338.404.464, местност
„Среди дол“, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I - „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год.,
приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен, с
556/2109 идеални части от поземлен имот с идентификатор 67338.404.464
по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, целия с площ 2109 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, местност
„Среди дол“.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и А.Р.Б.
върху поземлен имот с идентификатор 67338.404.464 по КККР на гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, местност „Среди дол“, целия
с площ 2109 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стари
идентификатори: 67338.404.213, 67338.404.212, при съседи: 67338.404.207,
67338.404.211, 67338.404.465, 67338.404.214, 67338.404.197, 67338.404.198,
чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 556/2109 идеални
части от ПИ с идентификатор 67338.404.464, актувани с акт за частна
общинска собственост № 3763/26.03.2018 г.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на
8 730 (осем хиляди седемстотин и тридесет) лева, без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1271
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от С.Т.Д. в ПИ с идентификатор 67338.502.166,
ул. ………….., гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., приета с
Решение № 968/25.01.2018 г., със 7/231 идеални части от поземлен имот с
идентификатор 67338.502.166, целия с площ от 231 кв.м., начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ул. ………., гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и С.Т.Д.,
върху поземлен имот с идентификатор 67338.502.166, целия с площ от 231
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. ………., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 67338.502.1, 67338.502.110,
67338.502.109, 67338.502.165 по КККР-гр. Сливен, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-424/06.08.2012 г. на началника на СГКК-Сливен, по
действащия ПУП на кв. …….., гр. Сливен: УПИ III, кв.82, чрез изкупуване
дела на Община Сливен, представляващ 7/231 идеални части от ПИ с
идентификатор 67338.502.166, актувани с акт № 3810/06.06.2018 г. за частна
общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на
610 лв. (шестстотин и десет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1272
Учредяване право на строеж
върху имот - частна общинска собственост с идентификатор
№ 67338.560.214, находящ се в кв. „Дружба”, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.46,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел II - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2018 год., приета с Решение № 968/25.01.2018 г., на Общински съвет Сливен, с учредяване право на строеж със застроена площ от 72
(седемдесет и два) кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор 67338.560.214, с
адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на сграда на един етаж (южната новопредвидена
сграда по действащия ПУП), предназначена за търговия и/или услуги,
със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м., находяща се в поземлен имот с
идентификатор 67338.560.214 (УПИ IV, кв.615 по ПУП на кв. „Дружба“,
одобрен със Заповед № РД 15-140/23.02.2001 г. на кмета на Община
Сливен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, последно изменение със Заповед № 18-5427-27.07.2017 г.
на Началник на СГКК - Сливен, с площ от 1626 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“, при

съседи:
67338.560.1,
67338.560.69,
67338.560.32,
67338.560.17,
67338.560.24, , актуван с АЧОС № 3640/25.09.2017 г.
Начална тръжна цена 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин)
лева.
3. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1273
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в имоти - частна общинска собственост в с. Глушник и
в с. Самуилово, 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 № 968/25.01.2018 г. на
ОбС Сливен като в раздел ІІ - ОПС се добавят следните имоти:
1. Урегулиран поземлен имот І-200 в кв.20, с площ от 880 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Глушник, общ.
Сливен.
2. Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. в кв.20, с площ от 880 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Глушник, общ.
Сливен.
3. Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.75, с площ от 503 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с. Самуилово, 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. Урегулиран поземлен имот І-200 в кв.20, с площ от 880 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Глушник, общ.
Сливен.
2. Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. в кв.20, с площ от 880 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Глушник, общ.
Сливен.
3. Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.75, с площ от 503 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с. Самуилово, 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1274
Учредяване право на пристрояване
за изграждане на пристройка (тераса) в кв. ……………, върху поземлен
имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.516.339 по
КККР на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2018 год., с пристройка (тераса) със застроена площ от 18 кв.м.,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.339, с адрес: гр. Сливен кв.
„Република“.
2. Учредява право на пристрояване на В.А.Д. с ЕГН ……… да
изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 18 (осемнадесет) кв.м.
към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.233.1.3, с адрес: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв. ………., намиращ се в жилищна сграда № 1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.339 ( УПИ I, кв.327), по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение
със заповед: 18-7879-04.10.2016 г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. ………., с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване, целия
с площ 11942 кв.м., при съседи: 67338.516.217, 67338.516.248,
67338.516.236, 67338.516.235, 67338.516.234.

Цената на правото на пристрояване за 18 (осемнадесет) кв.м., възлиза
на 1 851,30 (хиляда осемстотин петдесет и един лв. и тридесет ст.) 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1275
Изграждане със собствени средства на училищна сграда
в двора на ОУ „Христо Ботев“- с. Самуилово, представляващ
УПИ І, кв.47 по плана на с. Самуилово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Сливен дава съгласие на ОУ „Христо Ботев“с.Самуилово да изгради и въведе в експлоатация със свои средства втора
училищна сграда в предоставения му за управление имот-публична
общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.47, отреден за училище
с площ от 9020 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна
сграда-училище със ЗП 560 кв.м
2. Обявява за публична общинска собственост новопостроената
училищна сграда, която ще се изгради в УПИ І в кв.47, отреден за училище
по плана на с.Самуилово, общ.Сливен.
3. Задължава Кмета на Общината, чрез отдел Общинска собственост
да състави акт за публична общинска собственост за новопостроената
учебна сграда и изготви предложение за предоставянето й безвъзмездно за
управление на ОУ „Христо Ботев“- с.Самуилово.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1276
Предоставяне безвъзмездно за управление
на юридическо лице на бюджетна издръжка на част от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляваща източно крило от втори етаж на двуетажна масивна
сграда „Комплекс за социални услуги“ с частичен сутерен
в два корпуса около централно фоайе, състоящо се от четири броя
помещения с обща площ 91,50 кв.м., с адрес на имота:
гр. Сливен, кв.„Българка” № 66, кв. 563, УПИ I
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 във връзка с § 35 от ПЗР
към Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане,

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
източно крило от втори етаж на двуетажна
масивна сграда „Комплекс за социални услуги“ с
частичен сутерен в два корпуса около централно
фоайе, състоящо се от четири броя помещения с
обща площ 91,50 кв.м., с адрес на имота: гр.
Сливен, кв.„Българка” № 66, кв. 563, УПИ I

Площ

Предназначение

91,50 м2

За нуждите на
юридическо лице
на бюджетна
издръжка

2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция за
социално подпомагане с Булстат:………, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Триадица” №2,

представлявана от Румяна Д. Петкова – изпълнителен директор, част от
общински
нежилищен
имот,
частна
общинска
собственост,
представляваща източно крило от втори етаж на двуетажна масивна
сграда „Комплекс за социални услуги“ с частичен сутерен в два корпуса
около централно фоайе, състоящо се от четири броя помещения с
обща площ 91,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Сливен, кв.„Българка” №66,
кв. 563, УПИ I.
Имотът се предоставя на Агенция за социално подпомагане за
нуждите на отдела за закрила на детето към дирекция „Социално
подпомагане“, гр. Сливен, 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 № 1965/12.04.2006 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1277
Изменение и Допълнение на Решение 1161 от 31.05.2018 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 от Наредба №8 за
сечите в горите и съгласно правното предписание на чл.3, ал.1, т.2, чл.5,
ал.1, т.2 пр.2, ал.3, чл.71, ал.1 т.1-т.4, ал.2, ал.5 т.3 ал.6 т.1 и 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:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 1161 от 31.05.2018 год., както
следва:
§1 В т. 1 изразът „3500“ се заменя с израза „5000“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1278
Изменение и Допълнение на Решение 948 от 14.12.2017 год.
и на Решение 1029 от 22.02.2018 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111, ал.1, чл.112, ал.1,
т.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1 от Наредба № 8 за сечите в горите и
съгласно правното предписание на чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.10,
ал.1, т.1, чл.12, ал.1, чл.35, чл.67, ал.1, т.4, чл.71, ал.1, ал.2, т.1 „а” и „б”,
т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 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:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 948 от 14.12.2017 год. и Решение
1029 от 22.02.2018 год., както следва:
§1 В т. 1 изразът „с общото количество стояща маса с клони на 22
261 м , от които иглолистни 5 708 м3 и широколистни 16 553 м3“ се заменя
с израза „с общото количество стояща маса с клони 21 791 м 3, от които
иглолистни 5 208 м3 и широколистни 16 583 м3“.
3

§2 В т.2 след изразът «22„т“» се добавя «22 „ц“», за сметка на
който да отпаднат подотдели - 43 „м“, 43 „у“, 43 „е1“, 43 „е“, 43 „з“, 43
„ф“, 43 „ч“, 45 „б“, 47 „д“, 69 „ж“, 69 „д“, 72 „б“ и 72 „м“, намиращи се в
землището на с.Бяла, Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1279
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев
на лица, членуващи в Дружество „Военноинвалид” гр.Сливен
с нисък социален статус, живеещи в гр.Сливен и селата
на територията на Община Сливен, от общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 1161/31.05.2018 год. както следва:
В т.1 изразът „и военноинвалиди“ се заличава.
В т.2 изразът „и военноинвалиди (предоставен списък от Дружеството
„Военноинвалид“)” се заличава.
2. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ гр.Сливен да предостави безвъзмездно
дърва за огрев на следните военноинвалиди:
1. С.К.
2. С.М.
3. А.К.
4. К.К.
5. С.Н.
6. Н.П.
7. И.Т.
8. К.И.
9. Ц.Ц.
10. П.П.

11. А.С.
и военнопострадали:
1. М.С.
2. С.М.
3. А.В.
4. Й.Т.
5. Р.К.
6. А.Ш.
3. Транспортирането на дървата за огрев от временен склад, намиращ
се в/или близост до сечището, определено от ОП „ЗГВР” гр.Сливен е за
сметка на лицата, на които е предоставена безвъзмездно помощта.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1280
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
67338.435.35 и 67338.435.36 по Кадастралната карта на гр.Сливен
и землището му, м.„Бадемлика”

На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за поземлени имоти с идентификатори 67338.435.35 и 67338.435.36 по
Кадастралната карта на гр.Сливен и землището му, попадащи в
м.”Бадемлика”, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлени имоти с идентификатори
67338.435.35 и 67338.435.36 по Кадастралната карта на гр.Сливен и
землището му, попадащи в м.”Бадемлика”;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1281
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод и ел.кабел в землището на с.Глушник, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасета на водопровод и
ел.кабел от регулационните граници на с.Глушник, за захранване на ПИ
002154, местност „Средната пътека“, з-ще с.Глушник, общ.Сливен,
отреден „За винарска изба“ и засягащи ПИ 002164, собственост на
юридическо лице, в същото землище, и одобрява задание за тяхното
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1282
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабел НН до ПИ 67338.48.55 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 eл.кабел НН от
електромерно табло, находящо се на северозападната граница на ПИ
67338.48.54, до ново ел.табло на североизточната граница на ПИ
67338.48.55, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника”, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с НТП „полски път“,
общинска собственост, всички в местност „Сливенски кър“, землище
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1283
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабел НН 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 eл.кабел НН от
съществуващ КРШ1 на ТП“Лукойл“, извод СН“Обходен“, подстанция
“Комуна“, находящ се на североизточната граница на ПИ 67338.48.3, до
ново ел.табло на северозападната граница на ПИ 67338.48.54, отреден „За
сервиз и складова база за селскостопанска техника”, и преминаващ през
ПИ 67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1284
Приемане на решение за одобряване на задание и разрешаване
изработването на ПУП за ПИ 000269, землище с.Струпец

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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за ПИ 000269, находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен,
като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот 000269, находящ се в
землището 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 е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1285
Приемане на решение за одобряване на задание и разрешаване
изработването на ПУП за ПИ 066021, землище с.Струпец

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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за ПИ 066021, находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен,
като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот 066021, находящ се в
землището 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 е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1286
Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния
устройствен план на част от кв.20, Промишлена зона, 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 XVI-194-„За бензиностанция” и УПИ XVIII-193-„За магазин
за нехранителни стоки”, кв.20, Промишлена зона, гр.Сливен, като частично
се променя уличната регулация от осова точка 624а до осова точка 629,
отпадат УПИ XVI-194 и УПИ XVIII-193 и се образуват нови УПИ ХХХIХ„За озеленяване и благоустройство” и УПИ XVI-194,193-„За
производствена и складова дейност” с предаваема по регулация свободна
общинска площ, представляваща част от поземлен имот 67338.603.175 по
кадастралната карта на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1287
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот № 000190,
находящ се в землището на с.Сотиря, община Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за складова база за съхранение на селскостопанска техника в
поземлен имот № 000190, находящ се в землището на с.Сотиря, община
Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот № 000190, находящ се в
землището на с.Сотиря, община Сливен;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1288
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с проектен номер 103032
в местността "Хасаря", землището 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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с проектен номер 103032
в местността "Хасаря", землището на с.Струпец, община Сливен с цел
преотреждане на територията от горска в „Каменна кариера”, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с проектен номер 103032 в
местността "Хасаря", землището 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1289
Включване в Списъка на защитените детски градини и училища а
учебната 2018/2019 година на следните общински училища
от община Сливен: ОУ ,,Васил Левски”, с. Стара река и
ОУ „Хаджи Димитър”, с. Бяла
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал.2 от ЗПУО и
съгласно чл.2 и чл.5 от Постановление № 121 на Министерски съвет от
23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски
градини и защитените училища в Република България и на условия и ред
за тяхното допълнително финансиране,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в
Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната
2018/2019 година Основно училище „Васил Левски”, с. Стара река,
Община Сливен, Област Сливен и Основно училище „Хаджи Димитър”, с.
Бяла, Община Сливен, Област Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано
предложение за включване на горепосочените училища в Списъка на
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019
година, в срок до 10 септември в Министерството на образованието,
съгласно чл. 5 от Постановление № 121 от 23.06.2017 г. на Министерски
съвет.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1290
Включване в Списъка на средищните детски градини и училища
за учебната 2018/2019 година на следните общински детски градини и
училища от община Сливен: ДГ „Здравец”, гр. Кермен,
ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла,
ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, ,,ОУ ,,Христо Смирненски”,
гр. Кермен, ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски”
с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане
и ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливен, квартал ,,Речица”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и Постановление № 128 от 29
юни 2017 година на Министерски съвет за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019
година следните детски градини и училища от община Сливен: ДГ
„Здравец”, гр. Кермен, ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи
Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, ,,ОУ ,,Христо
Смирненски”, гр. Кермен, ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил
Левски” с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане и ОУ
,,Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливен, квартал ,,Речица”.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано
предложение за включване на горепосочените детски градини и училища в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/ 2019

година, в срок до 10 септември в Министерството на образованието,
съгласно чл. 3 от Постановление № 128 от 29 юни 2017 година на
Министерски съвет.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1291
Утвърждаване на съществуването на слети паралелки,
паралелки с брой ученици под минималния, намаляване и увеличаване
на броя на групите в детски градини за учебната 2018/2019 год.

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 68, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование от 05.10.2017 год.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава съществуването на паралелки с брой ученици под
установения минимум от 1 до 12 клас за учебната 2018/2019 год., както
следва:
№

Наименование на
училището

1 СУ „Х. М. Пашов”

ОУ „Хаджи Димитър”
2
защитено училище

Населено място
гр. Сливен

с. Бяла

Клас

Брой
Минимален
ученици в брой ученици в
паралелката паралелка

X

13

18

I

6

16

II

4

16

III

3

16

IV

3

16

V

5

18

VI

6

18

VII

3

18

3 ОУ „Найден Геров”

с. Гавраилово

4 ОУ „Братя Миладинови” с. Злати войвода

5

6

ОУ „Васил Левски”
защитено училище

НУ „Христо Ботев”

с. Стара река

с. Чинтулово

I

12

16

IV

13

16

V

11

18

VI

17

18

VII

11

18

I

3

16

II

6

16

III

8

16

IV

8

16

V

9

18

VI

11

18

VII

8

18

I

12

16

Допълнителното финансиране на паралелките с брой на учениците
по-малък от минималния да се определи въз основа на броя на децата и
учениците по данни от националната електронна информационна система
за предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/, съгласно размера
на единния разходен стандарт за дете или ученик, определен от
Министерството на финансите и методиката зададена в Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и в Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и
защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране.
2. Утвърждава съществуването на слети паралелки, както
следва:

№

Наименование на
училището

Населено място

Клас

Брой ученици в
паралелката

1

ОУ „Братя Миладинови”

с. Злати войвода

I + II

22 /15 + 7/

3. Утвърждава следното увеличаване и намаляване на групите в
детските градини:
Брой групи през
учебната 2017/2018

Брой групи през
учебната 2018/2019

Наименование
№
на детската
градина

Населено
място

1

гр. Сливен

4

1

4

0

ДГ „Зорница” 2
ППГ в кв.
гр. Сливен
„Дебелата кория”

5

1

5

0

1

2

2

1

2

1

2

0

3
4

ДГ „Здравец”

ДГ „Роза”

с. Желю
войвода

ДГ „Зорница” с.Гавраилово
ППГ в с. Струпец

Целодневни Полудневни Целодневни Полудневни

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1292
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
НЧ „Пробуда-1938“ с. Панаретовци, общ.Сливен по повод 80 - годишния
юбилей на читалището за озвучаване, музикален съпровод, почетен знак и
грамоти.
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 700 /седемстотин/
лева на НЧ „Отец Паисий-1928“ - с. Трапоклово, общ.Сливен за честване
90 години от основаването на читалището.
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.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Федерация на Културно-просветните дружества на каракачаните в
България за организация и провеждане на Традиционния събор на
каракачаните в м. „Карандила“ за рекламни материали и брошури.
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.

IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Кметство - с. Мечкарево, общ.Сливен за провеждане на
регионалния фолклорен събор „Зимни празници“ с. Мечкарево;
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.
2. АСК „Скорпион“ за организиране и провеждане на
Международно автомобилно рали „Сливен - 2018“.
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.
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 400 /четиристотин/
лева на НЧ „Христо Ботев“ с. Бинкос, общ.Сливен за озвучаване и
музикален съпровод по повод празника на селото – 23 септември.
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.
VI. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 600 /хиляда и
шестстотин/ лева на кметство гр. Кермен, общ.Сливен за награден фонд на
спортния празник по повод празника на града - Петковден.
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.
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
VIII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 28.12.2018 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1293
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 250 /двеста и петдесет/
лева на:
1. Т.Д.Г. с ЕГН ……… от с.Бяла, общ.Сливен, ………. за посрещане
на социалните си нужди;
2. В.В.Р. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. С.Г.М. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ……….. за лечение;
2. М.М.И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за рехабилитация и
лекарства.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на:
1. С.К.А. от гр.Сливен, ………. за лекарства и консумативи за
лечение на съпруга й – Х.А.А. с ЕГН ………..;
2. П.Д.Г. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за лечение.
IV.ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. П.А.А. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….. за лечение и
транспортни разходи;
2. И.Г.М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….. за допълване на
лечението и рехабилитация.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на:
1. А.Ю.А. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………за лечение и
транспортни разходи;

2. С.А.Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….. за допълване на
лечението, лекарства и консумативи.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на С.К.С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………... за допълване на лечението.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Ю.Ю.А. от с.Градско, общ.Сливен за терапия и пътни разходи на сина му –
Д.Ю.Ю. с ЕГН ………..
VIII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на П.Г.П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……… за
закупуване на индивидуален обдишващ апарат.
IX. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
X. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
28.12.2018 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 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1294
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини
и полудневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с откриването на
общинска детска градина, чл. 11, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни
групи към училищата на територията на община Сливен, както следва:

§1. Приложение 2, Раздел 1 се изменя както следва:

Приложение 2, Раздел 1
Карта на районите в гр. Сливен с местоположение на детските ясли и
детските градини с яслени групи

1. Детските ясли са обособени в четири района: Западен, Централен,
Източен и Южен.
2. Район Западен обхваща кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, детска ясла
№ 3 и детска ясла № 12.
3. Район Централен обхваща централна градска част, част от кв.
„Ново село“ (между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Пейо Яворов“, вкл. и т.нар.
Руски квартал), кв. „Република“, кв. „Колю Фичето“, кв. „Даме Груев“ и
кв. „Стоян Заимов“. В района са включени детска ясла № 6, детска ясла №
9, детска ясла № 13 и детска ясла № 14.
4. Район Източен включва кв. „Дружба“, кв. „Сини камъни“,
останалата част от кв. „Ново село“ и кв. „Младост“. В района са включени
детска ясла № 15, ДГ „Еделвайс“ с яслени групи и ДГ „Елица“ с яслени
групи.
5. Район Южен обхваща кв. „Даме Груев“, кв. „Стоян Заимов“ и кв.
„Надежда”. В района са включени детска ясла № 9 и ДГ „Надежда“ с
яслени групи.

6. Поради отдалечеността си, кв. „Речица“ се включва към всички
посочени райони;
7. кв. „Дебела кория“ се включва към най-близкия по
местоположение район;
8. Всички останали селищни образувания около гр. Сливен се
включват към най-близкия по местоположение район.
§2. Приложение 2, Раздел 2 се изменя както следва:
Приложение 2, Раздел 2
Карта на районите в гр. Сливен с местоположение на детските градини

1. Детските градини са обособени в четири района: Западен,
Централен, Източен и Южен.
2. Район Западен обхваща кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, ДГ
„Калина“, ДГ „Калина“ – втора сграда, ДГ „Синчец“ и ДГ „Синчец“ –
втора сграда.

3. Район Централен обхваща централна градска част, част от кв.
„Ново село“ (между бул.
4. „Христо Ботев“ и у. „Пейо Яворов“, вкл. и т.нар. Руски квартал),
кв. „Република“, кв. „Колю Фичето“, кв. „Даме Груев“ и кв. „Стоян
Заимов“. В района са включени ДГ „Теменуга“, ДГ „Мак“, ДГ „Божур“, ДГ
„Божур“ – втора сграда, ДГ „Зорница“ и ДГ „Звездица“.
5. Район Източен включва кв. „Дружба“, кв. „Сини камъни“,
останалата част от кв. „Ново село“ и кв. „Младост“, като в него са
включени и ДГ „Теменуга“ – втора сграда, ДГ „В. и Х. Папазян“, ДГ
„Елица“, ДГ “Еделвайс“, ДГ „Детски рай“, ДГ „Детски рай“ – втора сграда
и ДГ „Детство“.
6. Район Южен обхваща кв. „Даме Груев“, кв. „Стоян Заимов“ и кв.
„Надежда”. В района са включени ДГ „Зорница“, ДГ „Звездица“ и ДГ
„Надежда”.
7. Поради отдалечеността си, кв. „Речица“ се включва към всички
посочени райони;
8. кв. „Дебела кория“ се включва към най-близкия по
местоположение район;
9. Всички останали селищни образувания около гр. Сливен се
включват към най-близкия по местоположение район.
Преходни и заключителни разпоредби:
§3. Наредбата влиза в сила от 01 септември 2018 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1295
Предоставяне безвъзмездно за управление на общински нежилищен имот,
находящ се в гр. Сливен, ул. „Калиакра“ №4, кв. Надежда
на юридическо лице на бюджетна издръжка

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:
№

имот

1.

поземлен имот с идентификатор № 67338.605.369
с площ 5098 кв.м., ведно със самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 67338.605.396.2.2 с
площ 139,20 кв.м., брой нива: 1 (едно) с
предназначение: за културна и обществена
дейност, с прилежащи части: 6,09% ид. части от
общите части на сградата и самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 67338.605.369.2.3 с
обща площ от 2017,55 кв.м., брой нива: 3 (три) с
предназначение: за детско заведение, с
прилежащи части: 88,27% ид. части от общите
части на сградата, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Калиакра“ №4, кв. Надежда

Площ
(кв.м.)

5098

описание

за нуждите на детска
градина „Надежда“,
гр. Сливен

2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Детска градина
„Надежда“, гр. Сливен със седалище и адрес на управление: гр. Сливен

8800, ж.к. „Надежда“, ул. „Калиакра“ №4, с Булстат: ………,
представлявана от К.И. Вълева – директор, общински нежилищен имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор №67338.605.369 с
площ 5098 кв.м., ведно със самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №67338.605.396.2.2 с площ 139,20 кв.м., брой нива: 1
(едно) с предназначение: за културна и обществена дейност, с
прилежащи части: 6,09% ид. части от общите части на сградата и
самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.605.369.2.3 с
обща площ от 2017,55 кв.м., брой нива: 3 (три) с предназначение: за
детско заведение, с прилежащи части: 88,27% ид. части от общите
части на сградата, с адрес: гр. Сливен, ул. „Калиакра“ №4, кв.
Надежда.
Имотът се предоставя 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 имотите и да
отрази промяната в АОС № 3699/23.11.2017 г., АОС № 3845/07.08.2018 г. и
АОС № 3846/07.08.2018 г.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1296
Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице
на бюджетна издръжка на имот, частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с ид. № 67338.524.162 (УПИ V, кв. 588)
с площ 1887 кв.м., ведно с недовършен обект на два етажа
с ид. № 67338.524.162.1 със застроена площ 529,62 кв.м. и
недовършен обект с ид. №67338.524.162.2 със застроена площ 77,45 кв.м.,
находящ се в гр. Сливен, кв. Сини камъни

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:
№

имот

1.

поземлен имот с ид. №67338.524.162 (УПИ V,
кв. 588) с площ 1887 кв.м., ведно с недовършен
обект на два етажа с ид. №67338.524.162.1 със
застроена площ 529,62 кв.м. и недовършен обект
с ид. №67338.524.162.2 със застроена площ 77,45
кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. Сини камъни

Площ
(кв.м.)

1887

описание
за нуждите на
Професионална
гимназия
по икономика
„Проф. д-р
Димитър Табаков“

2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Професионална
гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ със седалище и
адрес на управление: гр. Сливен 8800, кв. „Сини камъни“, ул. „Княз
Батенберг“ №1, с Булстат: …….., представлявано от Д.Н. Добрев –

директор, имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с ид. №67338.524.162 (УПИ V, кв. 588) с площ 1887 кв.м., ведно с
недовършен обект на два етажа с ид. №67338.524.162.1 със застроена
площ 529,62 кв.м. и недовършен обект с ид. №67338.524.162.2 със
застроена площ 77,45 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. Сини камъни.
Поземленият имот, актуван с АЧОС № 2552/25.06.2009 г., е заведен в
активите на Община Сливен по сметка 2201 на стойност 57364,80 лева, а
недовършените обекти по сметка 2071 на стойност 96215,06 лева.
Имотът се предоставя 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 №2552/25.06.2009 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1297
Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост
върху язовири, публична общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 33 от Заключителните
разпоредби към ЗИД на Закона за водите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Държавата правото на собственост върху язовирите, публична общинска
собственост, както следва:
1. Язовир Скобелево, поземлен имот с № 000430, АОС №
23/03.09.2001 г., с НТП „язовир” площ 40.189 дка;
2. Язовир Горно Александрово, поземлен имот № 132 005, АОС №
61/21.12.2007 г., с НТП „язовир”, площ 20.218 дка;
3. Язовир Биково, поземлен имот с № 000110, АОС № 8/03.09.2001
г., с НТП „язовир”, площ 37.589 дка;
4. Язовир Глуфишево, поземлен имот с № 000314, АОС №
7/03.07.2001 г., с НТП „язовир”, 4.187 дка площ
5. Язовир Злати войвода 1, поземлен имот с идентификатор ПИ
30990.53.153, № 68/11.01.2011 г., с НТП „язовир”, площ 16.521 дка.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

