ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1298
Удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Сливен и общината“

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.41, ал.1, във връзка с чл.43, ал.1, т.3 и 4 от
Наредба за символиката на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков за изключителен
принос и заслуги за развитието на Сливенска община.
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ Иван Савов за особени заслуги към град Сливен и общината в
областта на културата.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1299
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни
на територията на община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на
територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 1, абревиатурата „РВМС“ се заменя с „ОБДХ“
§ 2. В чл. 10, се добавя ал. 4:
,,ал. 4 Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди да
се извършва в ограден двор в сгради и постройки отговарящи на следните
изисквания:
1. Стопанските постройки за отглеждане на домашни животни
отговарят на изискванията на ЗУТ за вида и отстоянието от съседни сгради
и имоти, посочените отстояния могат да бъдат намалени при представяне
на нотариално заверена декларация за съгласие от съседите.
2. Да има изградени водонепроницаеми подове, позволяващи лесно
почистване и дезинфекция.“
§ 3. Чл. 23, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Контролът по настоящата наредба се извършва от кметовете и
кметските наместници на населените места в община Сливен, както и от
определени със заповед на кмета длъжностни лица.“
§ 4. Чл. 29 се изменя по следния начин:
„Който не изпълни разпоредбата на чл. 10, ал. 3 и ал. 4, чл. 11 ал. 2,
чл. 16 и чл. 17, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно
нарушение - с глоба от 150 до 200 лв.“

Допълнителни разпоредби
§ 5. В § 1, т. 5 се изменя по следния начин:
„"Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични
стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1300
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:
I. Допълва раздел V „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №
968/25.01.2018 г., с терен с площ 443 кв.м., част от ПИ с идентификатор
67338.537.202, нтп: обществен селищен парк, градина.
IІ.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Строй Груп
Илиеви“ ЕООД, правото на собственост на общински терен с площ 443
кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.537.202, целия с площ от 958 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк,
градина, при съседи: 67338.537.198, 67338.539.1, 67338.301.201,
67338.537.201 по КККР-гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, по действащия плана на кв.
„Клуцохор“, гр. Сливен: УПИ II, кв.239, актуван с акт № 3803/04.06.2018 г.
за публична общинска собственост.
Оценката на 443 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.537.202, изготвена
от оценител на имоти възлиза на 47 844 лв. (четиридесет и седем хиляди
осемстотин четиридесет и четири лв.), без ДДС.

II.2. Дава съгласие „Строй Груп Илиеви“ ЕООД да прехвърли на
Община Сливен част от собствен терен с площ 25 кв.м., представляващ
част от поземлен имот с идентификатор 67338.537.201, целия с площ от
1187 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Клуцохор“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи:
67338.537.198, 67338.537.202, 67338.301.201, 67338.537.200 по КККР-гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на
АК, по действащия плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен: УПИ I, кв.239 .
Оценката на 25 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.537.201, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 2 975 лв. (две хиляди деветстотин
седемдесет и пет лв.), без ДДС.
III. „Строй Груп Илиеви“ ЕООД да заплати на Община Сливен
разликата в цената на прехвърляните имоти, равна на 44 869 лв.
(четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет лв.), без ДДС.
IV. С влизане в сила на заповедта за изменение на Подробния
устройствен план за УПИ I - „За обществено обслужване" и УПИ II - „За
озеленяване", кв.239, кв."Клуцохор", гр. Сливен, частта от поземлен имот с
идентификатор 67338.537.202 - публична общинска собственост,
придадена по регулация, променя характера си от публична в частна
общинска собственост.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„Строй Груп Илиеви“ ЕООД.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотите по
т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1301
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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1302
Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен,
отнасящо се до промени в състава на обществената комисия
за избор на носител на наградата „Милосърдие“
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за
символиката на Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с
Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 4 на Решение № 120/25.02.2016 г., както
следва:
1. Освобождава д-р Николай Иванов като член на Обществената
комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие“;
2. Утвърждава д-р Богдан Сотиров – председател на Регионалната
колегия на БЛС за член на обществената комисия за избор на носител на
наградата „Милосърдие” до края на мандата през 2019 г.
3. Освобождава Тончо Тончев като член на обществената комисия за
избор на носител на наградата „Милосърдие”
4. Утвърждава Веселин Василев – Регионален председател на Съюз
на инвалидите – Сливен.” до края на мандата през 2019 г. на мястото на
Тончо Тончев;
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
120/25.02.2016 г.
§ 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1303
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.
септември 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.
6. Приложение № 9 – Разпределение на средствата по Решение №
254/1997 г. на Общински съвет – Сливен за финансовата 2018 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1304
Допълнение на Решение № 1291 от 30.08.2018 год.
на Общински съвет - Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите
на Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от
05.10.2017 г.),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Допълва Решение № 1291/ 30.08.2018 год. както следва:
§1. Допълва таблицата към т.1, както следва:
№

Наименование на
училището

Населено
Клас
място

Брой
Минимален
ученици в брой ученици
паралелката в паралелка

7

СУ „Йордан Йовков”

гр. Сливен

VIII

16

18

8

СУ „К. Константинов”

гр. Сливен

IX

14

18

9

ОУ „Христо Смирненски”

гр. Кермен

I

13

16

VI

17

18

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1305
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от
ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци
от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от
РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните преди месец
декември 2015 г. средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 май - 31
август 2018 г. в размер на 408 577,15 лв. с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1306
Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението
на Общинския план за развитие на Община Сливен
за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

На основание чл. 23, т. 4 от ЗРР, чл. 40 от ППЗРР и чл. 21, ал. 1, т. 24
от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1307
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен
от м.януари до м.юни 2018 година

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на
Общинския съвет от месец януари 2018 год. до месец юни 2018 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРИЕТИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА И ОТЧЕТЕНИТЕ КАТО
НЕИЗПЪЛНЕНИ, ПРИЕТИ ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.
През отчетният период са проведени общо шест заседания на Общински съвет
гр.Сливен. На тях са обсъдени решения с поредни номера от № 966 до № 1216.
В началото предоставям на вашето внимание изпълнението на отчетените като
неизпълнени в предходния отчет решения.В хронологичен ред, решенията на Общински съвет
Сливен и тяхното изпълнение има следния подробен вид
Решение № 759/27.07.2017г.
Относно: Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник” към „Домашен социален
патронаж”- гр.Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 761/27.07.2017г.
Относно: Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ЕООД
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 715/26.01.2018 год.
Решение № 762/27.07.2017г.
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост, представляващ
жилище, апартамент с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2101/28.08.17г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати.
Решение № 763/27.07.2017г.
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост, представляващ
гараж с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.1, гараж №6
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2102/28.08.17г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати. Насрочен нов търг за 25.09.2018 год.
Решение № 771/27.07.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот - частна
общинска собственост в с.Гергевец, общ.Сливен УПИ ІІІ, кв.36, с площ от 525 кв.м.
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД15-2070/24.08.17г.
Решение № 778/27.07.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с № 061044, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 786/27.07.2017г
Относно : Утвърждаване на Протокол № 11 от заседание на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение : № 796/31.08.2017г.
Относно : Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане на
дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията
на частно предлагане
Изпълнение : Изпълнено.

Решение № 799/31.08.2017г.
Относно : Промяна капацитета на социална услуга Център за социална рехабилитация и
интеграция гр. Сливен
Изпълнение : Не е изпълнено, тъй като няма яснота как ще продължи финансирането на
услугата „Личен асистент“.
Решение № 816/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 30990.53.153, намиращ се в местността
Мешилика по кадастралната карта на с. Злати войвода, Община Сливен
Изпълнение : Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 817/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 000 110, по плана за земеразделяне на
землището на с. Биково, община Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 818/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 000 314, намиращ се в местността
Караорман по Картата на възстановената собственост на с. Глуфишево, община Сливен
Изпълнение : Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 820/31.08.2017г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
плувен басейн с размери 25/12,50 м, обслужващи помещения (бани, санитарни възли,
съблекални, коридори, самостоятелен етаж под басейна с абонатна станция) с обща полезна
площ 923 кв.м. в ХІІ ОУ „Елисавета Багряна”, гр.Сливен
Изпълнение : Проведен търг. Със Заповед № РД-15-1634/28.05.2018 год. определен
спечелил търга, но същият отказа да сключи договор за наем.
Решение № 854/28.09.2017г.
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху
поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване
изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линейните обекти на техническата
ифраструктура
Изпълнение : Заповед за ПУП- РД15-2416/20.10.17г. Изпълнено.
Решение № 870/17.10.2017г.
Относно : Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект „Подкрепа за
предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за
предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 878/17.10.2017г.
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план – план за регулация
Относно :за УПИ VI-78, кв.93, кв.”Комлука”, гр.Сливен, като отпада УПИ VI-78, образуват
се два нови УПИ VI-78 и УПИ ХVIII-78 и се променя частично уличната регулация пред лицето
на новообразувания УПИ ХVIII-78, като към същия се предава по регулация свободна общинска
площ от имот 677338.504.88.
Изпълнение : В процес на изпълнение.

Решение № 893/16.11.2017г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци",
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1ОP0022.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия за разделно събирани
зелени и/или биоразградими отпадъци“ и решение Община Сливен да не се присъединява към
друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата
Изпълнение : Проектът е подадени се оценява. Заради високите нови изисквания
на оценителната комисия и въвеждане на задължително съфинансиране по време на оценката
на проектното предложение общината се е отказала от понататъшна оценка.
Решение № 910/16.11.2017г.
Относно :
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за охраняем паркинг,
находящ се североизточно от кв.33 на кв.„Промишлена зона“, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-1/02.01.18г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати.
Решение № 914/16.11.2017г.
Относно : Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-2822/14.12.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 927/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на поземлен имот 011066 в
землището на с. Селиминово
Изпълнение: В процес на изпълнение. Заповед № РД15-2233/20.08.2018 год.
Решение № 928/14.12.2017г.
Относно: Прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД
Изпълнение: В процес на изпълнение. Получено е съгласие на МЗ. Решението е
изменено с Решение № 1130/31.05.2018 год. Вписано в Търговския регистър.
Решение № 929/14.12.2017г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1 Сливен”
ЕООД
Изпълнение: Изпълнено. С Решение №1124/26.04.2018 год. На Общински съвет Сливен
избран управител на «Дентален център – 1 Сливен»ЕООД.
Решение № 934/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за прекратяване на членството на Община Сливен в Сдружение
„Тракийски Туристически район“
Изпълнение: В процес на изпълнение. С писмо № 9200-177/26.03.2018 год. Решението е
изпратено в Сдружение „Тракийски туристически район“
Решение № 938/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.437.398 и
67338.436.511 в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
По протокол № 33 от проведеното на 25.01.2018 год. заседание
Решение № 968/25.01.2018 год.

Относно: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2018 година
Изпълнение: Програмата се изпълнява.
Решение № 969/25.01.2018 год.
Относно: Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране
на деца и младежи за 2018 година
Изпълнение: Програмата се изпълнява.
Решение № 970/25.01.2018 год.
Относно: Промяна на обекти в полза на местната общност финансирани от банков заем.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 971/25.01.2018 год.
Относно: Проект за бюджет на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 972/25.01.2018 год.
Относно: Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция по
околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 974/25.01.2018 год.
Относно: Приемане План за противодействие на тероризма на Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение: № 976/25.01.2018 год.
Относно: Предприемане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на
недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ сграда с идентификатор
67338.509.85.1 и адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ №29
Изпълнение: Образувана преписка. С Писмо № 0300-21/22.02.2018 год. чрез Областния
управител е поискано безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична държавна
собственост,представляващ сграда с идентификатор 67338.509.85.1 и адрес: гр. Сливен, ул.
„Великокняжевска“ №29
Получено отрицателно становище от Министъра на образованието и науката.
Решение № 977/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.435.90, 67338.435.89,
67338.435.79 и 67338.435.77 – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 978/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.435.78, 67338.437.270
и 67338.437.720 в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 979/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, ПИ 67338.435.133 и ПИ
67338.435.16, находящи се в местността „Башчардак“ в землището на гр.Сливен

Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 980/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, ПИ 67338.433.282, находящ
се в местността „Батмиш“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Сключен договор за покупко продажба № 727
от 08.05.2018 год.
Решение № 981/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.432.269 – общинска
собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Сключен договор за покупко-продажба на
09.05.23018 год.
Решение № 982/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 68117.502.19, 68117.502.20,
68117.502.21 – общинска собственост в землището на с.Сотиря
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 983/25.01.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
едноетажна пристройка с ид. №67338.531.36.7с полезна площ от 24 кв.м. към едноетажна
сграда с ид. №67338.531.36.2, находяща се в двора на НУ „Васил Левски“, ул. „Йосиф
Шросмайер“, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Издадена заповед № РД15-590/03.04.2018 год. за
определяне на спечелил търга. Сключен договор №0-240/26.04.2018 год.
Решение № 984/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска
собственост в с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение: Със заповед № РД15-324/22.02.2018 год. учредено право на строеж.
Сключен договор №82/15.03.2018 год.
Решение № 985/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост в поземлен имот
с идентификатор № 67338.560.214, кв. „Дружба”, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Определен спечелил търга със заповед № РД15449/16.03.2018год. Сключен договор.
Решение № 986/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот–публична
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.48.61 по
кадастралната карта на гр.Сливен, образуван от ПИ 67338.48.34
Изпълнение: Учредено право на строеж със заповед № РД15-316/22.02.2018 год.
Сключен договор.
Решение № 987/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имоти–публична
общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 67338.251.13
и 67338.251.16 по кадастралната карта на гр.Сливен, образувани от ПИ 67338.251.1 и
67338.251.2
Изпълнение:Издадена заповед за учредено право на строеж №РД15-317/22.02.2018 год.
Сключен договор.

Решение № 988/25.01.2018 год.
Относно: Допускане преотреждането на УПИ І -„За тренировъчно футболно игрище” и на
УПИ ІІ -„За спортен комплекс за плажен волейбол” в кв.717 по плана на Парк „Юнак”
Изпълнение: В процес на изпълнение. Със Заповед № РД15-667 от 20.04.2018 год. на
Кмета на община Сливен е разрешено изработването на изменение на действащ ПУП на УПИ І„За тренировъчно футболно игрище” и УПИ ІІ-„За спортен комплекс за плажен волейбол” в
кв.717. Изменението на ПУП е одобрено със Заповед № РД15-2116 от 01.08.2018 год. Обявява
се на заинтерисованите лица.
Решение № 989/25.01.2018 год.
Относно: Даване съгласие за разделяне на поземлени имоти-публична общинска собственост с
№ 000166, 066016 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Струпец,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проектът е изпратен до началника на ОСЗ гр. Сливен за
отразяване му в картата на възстановената собственост и изготвяне на скици на
новообразуваните имоти за съставяне на актове за общинска собственост.Съставени нови
актове за общинска собственост.
Решение № 990/25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на подробен устройствен план в кв.204, сел.
образувание „Изгрев”, земл. Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Със Заповед № РД15-524/27.03.2018 год. одобрен ПУП за
имоти с идентификатори 67338.416.242, 67338.416.243 и 67338.416.244.
Решение: № 991/25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.168.46, местност „Аркаръ
коруч”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 992/25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.432.90 по Кадастралната карта
на гр.Сливен и землището му, м.”Батмиш”
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 993/25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.848.57, местност „Юрта”,
землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 994/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.48.29 по КК, находящ се в
м.”Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 995/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за тласкател в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение: № 996/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен

план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел 1кV в землището
накв.“Речица“, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Одобрен ПУП с Решение № 1164/31.05.2018 год.
Решение № 997/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел НН в землището
нас.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С Решение № 1202/21.06.2018 год. на Общински съвет Сливен
одобрен ПУП.
Решение № 998/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището на
с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С решение № 1074/29.03.2018 год. одобрен ПУП.
Решение № 999/25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за довеждащ водопровод в землището
на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1000/25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на въздушен ел.провод в землищата на с.Сотиря,
общ.Сливен и гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Обявено в Държавен вестник.
Решение № 1002/25.01.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1003/25.01.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1005/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост,
представляващи апартаменти, находящи се на адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Шкорпил“ №46-в
Изпълнение: Проведен търг. Сключени договори за покупко-продажба.
По протокол № 34 от проведеното на 22.02.2018 год. заседание
Решение № 1006/22.02.2018год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура №
BG16M1OP002-4.003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване
на риска от тях (включително по републиканската пътна мрежа) по Приоритетна ос 4 на
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."
Изпълнение: Кандидатстватон. С проектното предложение към момента работи
оценителната комисия на ОПОС.
Решение № 1007/22.02.2018год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен пред Фонд „Социална
закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение

„Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и
интеграция за незрящи, гр. Сливен”
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1008/22.02.2018год.
Относно: Даване на съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество между
Община Сливен и „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД
Изпълнение: Изпратена покана до министъра на икономиката и изпълнителния
директор на БАПЕС за подписване на меморандум.
Решение № 1009/22.02.2018год.
Относно: Разкриване на нова автобусна линия от градската транспортна схема и корекция
на действащи маршрутни разписания по линии с №№ 2 и 22
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1010/22.02.2018год.
Относно: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на
АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата позиция и
мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение: Определения представител е взе участие в заседанието на Общото
събрание на А ВиК и е гласувал съгласно решението.
Решение № 1012/22.02.2018год.
Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2018 година
Изпълнение:Програмата се изпълнява. Отчет за изпълнението й ще бъде внесен в
Общински съвет Сливен в началото на 2019 год.
Решение: № 1013/22.02.2018год.
Относно: Избор на директор на ОП „Градска мобилност”, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен договор за управление на 20.03.2018 год.
Решение: № 1014/22.02.2018год.
Относно: Избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен
Изпълнение:Сключен договор за управление на 02.03.2018 год.
Решение № 1015/22.02.2018год.
Относно: Обявяване конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове”, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен конкурс. Избран управител с Решение № 1136/31.05.2018 год.на
Общински съвет Сливен.
Решение:№ 1016/22.02.2018год.
Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на „Български пощи“ ЕАД върху
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. Република бл. 39,
обект 24
Изпълнение: Сключен договор от 15.06.2018 год.
Решение № 1017/22.02.2018год.
Относно: Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен
фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2018-2019 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1018/22.02.2018год.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.150 –общинска
собственост в землището на гр. Сливен

Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба на 09.05.2018 год.
Решение № 1019/22.02.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот –частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.528.391 (УПИ XII, кв.382, кв. Ново
село,бул. Панайот Хитов, гр. Сливен)
Изпълнение: Проведен търг. Определен спечелилия търга. Сключен договор.
Решение № 1020/22.02.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.607.199 (стар УПИ I , кв.14,
кв. Надежда, гр. Сливен)
Изпълнение: Проведен търг. Определен спечелилия търга. Сключен договор.
Решение № 1021/22.02.2018 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти, частна
общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите - 2004”
Изпълнение: Сключен договор №0-232/19.03.2018 год.
Решение № 1022/22.02.2018 год.
Относно: Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост, попадащи
в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017/2018 год.
Изпълнение: Издадена заповед. Сключени договори.
Решение № 1023/22.02.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. в
топлата връзка между сграда „А”и сграда „В“ на Община Сливен
Изпълнение: Сключен анекс към договора за наем №1/19.03.2018 год.
Решение № 1024/22.02.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от
фоайе (източен вход на сградата), находящ се в масивна четириетажна сграда „В“ на
Общината
Изпълнение: Сключен анекс към договора за наем №1/19.03.2018 год.
Решение № 1025/22.02.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. на
ІІ-ри етаж в коридора до стая № 101 Кабинет на общинските съветници в четириетажна
масивна административна сграда „А” на Община Сливен
Изпълнение: Сключен анекс към договора за наем №1/19.03.2018 год.
Решение № 1026/22.02.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на
временни преместваеми обекти, находящи се в района на пешеходната зона на Централна
градска част, гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Сключени договори №№4-2018 и 5-2018/15.05.2018 год.
Решение № 1027/22.02.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща

помещение с полезна площ 28 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда – кметство и
здравна служба в кв. 15, парцел ІІ І по плана на с. Гергевец, общ. Сливен
Изпълнение: Обявен търг със заповед № РД-527/27.03.2018 год., на който не са се
явили кандидати.
Решение № 1028/22.02.2018 год.
Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в две землища от територията на общината, в
местност „Караорман” по Картата на възстановена собственост (КВС) на с. Глуфишево и
местност „До могилите” по КВС на с. Чокоба, Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1029/22.02.2018 год.
Относно: Изменение и Допълнение на Решение 948 от 14.12.2017 год.,във връзка с актуализиране
(промяна) на Годишен план за ползване на дървесина, в гори собственост на Община Сливен за
2018 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски територии, собственост на
Община Сливен от останали преходни отдели от ЛФ 2017 год.и включването им в Лесфонд 2018
г., съгласно чл.7, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, изм. и доп., ДВ, бр.96 от 02.12.2016г., във връзка с чл. 45, ал.4, т.1
от Наредба №8от 05.08.2011г. за сечите в горите
Изпълнение: Изпълнява се.
Решение № 1030/22.02.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел и въздушен ел.провод в землището
на с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение: Обявено в Държавен вестник.
Решение № 1031/22.02.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел НН в землището на с.Раково,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С Решение № 1203/21.06.2018 год. одобрен ПУП.
Решение № 1032/22.02.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен план на
кв.438, кв.”Ново село”, гр.Сливен
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-596/04.04.2018 год. за одобряване на
изменение на ПУП. Изменението е отразено в КККР на гр. Сливен.
Решение № 1033/22.02.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 47980.10.306 по Кадастралната карта,
находящ се в м.”Маточниците”, землището на с.Мечкарево, община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1034/22.02.2018 год.
Относно: Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1037/22.02.2018 год.
Относно: Промяна на социалните услуги в община Сливен
Изпълнение: С Писмо Изх. № 6102-1037(1)/22.03.2018 Решението представено на ДСП
гр. Сливен.

Решение № 1038/22.02.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Сливен
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1039/22.02.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1042/22.02.2018 год.
Относно: Утвърждаване на План за младежта за 2018 година
Изпълнение: Планът се изпълнява.
Решение № 1043/22.02.2018 год.
Относно: Утвърждаване на Протокол № 13/02.02.2018 год. от заседание на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
По протокол № 35 от проведеното на 29.03.2018 год. заседание
Решение № 1045/29.03.2018 год.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане на
дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията
на частно предлагане.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1046/29.03.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1048/29.03.2018 год.
Относно: Даване на съгласие за подписване на Споразумение за партньорство на Община
Сливен в проект „Подкрепа за предприемачеството в област Сливен” по процедура
BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1049/29.03.2018 год.
Относно: Вземане на решение за непрехвърляне на трети лица на собствеността на
предвидената за изграждане със средства по процедура BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци“ инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и
съпътстваща инфраструктура за период от минимум 5 години от окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.
Изпълнение: Решението е приложено към проектното предложение.
Решение № 1050/29.03.2018 год.
Относно: Актуализиране на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия
за развитие на социалните услуги (2016-2020) за 2018г. и Приемане на Годишен план за

действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (20162020) за 2019г.
Изпълнение:В процес на изпълнение.
Решение № 1051/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Второто
тримесечие на 2018 година
Изпълнение:Частично изпълнено.
Решение № 1053/29.03.2018 год.
Относно: Обявяване за публична общинска собственост на сгради с идентификатори
67338.531.36.4, 67338.531.36.8 и 67338.531.36.9 и предоставянето им безвъзмездно за
управление на юридическо лице на бюджетна издръжка
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор №13/15.08.2018 год.
Решение № 1055/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.559.75, находящ се в кв. „Дружба“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба.
Решение № 1056/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост,представляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.508.85(УПИ III-85, кв.100, кв. „Комлука“), ул. „Асеновска“ №15, град
Сливен
Изпълнение: Обявен търг със Заповед № РД-15-862/26.04.2018 год., за който не са
явили кандидати.
Решение № 1057/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори: 67338.565.126, 67338.565.127, 67338.565.128, 67338.565.129 и
67338.565.130, находящи се в кв. „Асеновец“, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1058/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,находящ се в с.Желю войвода,
общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Проведен търг. Сключен договор за покупкопродажба.
Решение № 1059/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.Стара река,
общ.Сливен
Изпълнение: Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1060/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.419.370, находящ се в м. „Лозарски връх“, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Сключен договор за покупко-продажба.
Решение № 1061/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.435.3 и 67338.435.29 –
общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Проведен кърг. Сключен договор за покупко-продажба за имота по т.1. с
идентификатор 67338.435.3

Решение № 1062/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,ПИ 67338.833.16, находящ се в
местността „Киша дермен“в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Сключен договор.
Решение № 1063/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.435.12, 67338.435.207
и 67338.435.574 в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 1064/29.03.2018 год.
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от
ЗУТ между Община Сливен и Валентин Димитров Зоин и след влизане в сила на ПУП, неговото
прилагане с прекратяване на съсобственост, чрез делба в ПИ с идентификатори
67338.419.249 и 67338.419.250, м. „Лозарски връх“, С.О. „Изгрев“, землище Сливен
- поземлен имот с идентификатор 67338.419.250, с адрес: гр. Сливен, местност „Лозарски
Изпълнение: Сключен предварителен договор на 24.04.2018 год. Издадена Заповед №
РД-22000/14.08.2018 год. за прекратяване на съсобственост. Сключване на договор.
Решение № 1065/29.03.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в поземлен
имот с идентификатор 67338.534.39, находящ се на бул. „Цар Симеон“ №1, Централна градска
част, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Определен купувач. Сключен договор за учредяване право
на строеж.
Решение № 1066/29.03.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот – частна
общинска собственост в с.Чинтулово, общ.Сливен.
Изпълнение:Проведен търг. Сключен договор за учредяване право на строеж.
Решение № 1067/29.03.2018 год.
Относно: Предоставяне под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на свободни
земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за една стопанска година /2018г.-2019г./
на физически и юридически лица
Изпълнение:В процес на изпълнение.
Решение № 1068/29.03.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващa помещение
(стоматологичен кабинет) с полезна площ 20 кв.м., находящо се на втори етаж от
двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно
Александрово, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Търгът е проведен. Сключен договор за наем на 30.08.2018
год.
Решение № 1069/29.03.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващa стая с площ 16
кв.м., находяща се на І-ви етаж на двуетажна масивна сграда – кметство, здравна служба,
поща и читалище, парцел ІІ, кв. 1 по плана на кв. „Дебелата кория“, гр. Сливен
Изпълнение: З-д за провеждане на търг № РД-723/23.04.2018 год. Заповед № РД-152210/15.08.2018 год. за определяне спечелил търга. Сключен договор на 30.08.2018 год.

Решение № 1071/29.03.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща помещение
с полезна площ 30 кв.м., находящо се на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда – здравен
дом и кметство,парцел ХІ, кв. 41 по плана на с. Тополчане, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен анекс към договора за наем на 23.04.2018 год.
Решение № 1072/29.03.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на части
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващи павилион с
площ 23.29 кв.м., находящ се на І-ви етаж в учебен блок „А“ (начален курс) и павилионс площ
17,47 кв.м., находящ се на І-ви етаж в учебен блок „И“ наОУ „Елисавета Багряна”, кв. „Сини
камъни“, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен анекс към договор за наем №1/23.04.2018 год.
Решение № 1073/29.03.2018 год.
Относно: Корекция на действащо маршрутно разписание по линии с №201 и разкриване на
нови разписания по действаща автобусна линия Сливен – Старо село
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1074/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на водопровод в землището на с.Панаретовци,
общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1075/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменения на подробните устройствени
планове на части от гр.Сливен
Изпълнение: Частично изпълнено. Със Заповед № РД15-1294/09.05.2018 год. одобрен
ПУП в част „План за регулация” за УПИ I – „За обществено обслужване” и УПИ II – „За
озеленяване”, кв.239, кв.”Клуцохор”, гр.Сливен/т.2/. Т.1 от решение е в процес на изпълнение.
Решение № 1076/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план з
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.провод НН в землището на
с.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1080/29.03.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1081/29.03.2018год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1082/29.03.2018 год.
Относно: Преместване на Паметника на Шести артилерийски полк
Изпълнение: Паметникът остава на същото място., поради становището на
Министерството на отбраната изразено с писмо № 13-00-285/14.05.2018 год. и писмо №13-00285/16.05.2018год., с които не се разрешава преместването му.
По протокол № 36 от проведеното на 26.04.2018 год. заседание

Решение № 1083/26.04.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1084/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Сливен
Изпълнение:Програмата се изпълнява.
Решение № 1090/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2018 г.
Изпълнение:Планът се изпълнява.
Решение № 1091/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на „План за действие на Община Сливен за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация 2018- 2020 г.“
Изпълнение:Планът се изпълнява.
Решение № 1092/26.04.2018 год.
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Сливен да сключи договор за кредит с „Фонд
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за БФП по проект №
BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Изпълнение: Подадено искане за кредит с писмо изх. № 4702-589/30.05.2018 год.
Решение № 1095/26.04.2018 год.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и СОТ Сливен“
ЕООД върху лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА, рама №ХТА212130W1308013 и
номер на двигателя №212134896203, цвят Бял, лек автомобил ВАЗ 21053 с рег. № СН 1078 СС,
рама №ХТА210530R1447311, номер на двигател №21033183484, цвят Бял и лек автомобил ВАЗ
21043 с рег. №СН3132НС, рама ХТА210430N0343513, номер на двигател №21032178114, цвят
Изпълнение: Изпълнено. Със Заповед № РД15-1182/03.05.2018 год. автомобилите са
предоставени на „Общинска охрана и СОТ“ЕООД.
Решение № 1097/26.04.2018 год.
Относно: Вземане на решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за
услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот №
000680, ЕКАТТЕ 66812. с площ 102,172 дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ.
Сливен, при граници: изток: полски път, запад - ; север - полски път; юг -полски път, имотът
е актуван с Акт за общинска собственост № 24/03.09.2001г."
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1098/26.04.2018 год.
Относно: Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска
собственост
Изпълнение: Проведена процедура. Сключен договор за отдаване под наем.
Решение № 1099/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.434.229, 67338.432.258 и
67338.432.268 – общинска собственост в землището на гр. Сливен

Изпълнение:Проведен търг. Предстои сключване на договори за продажба.
Решение № 1100/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.433.240 и
67338.433.241 в местност ”Тасмата” и ПИ 67338.437.498 в местност ”Башчардак”, землище
гр. Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1101/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Обявени спечелилите търга. Сключени на договори за
покупко-продажба.
Решение № 1102/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Младово,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба на 03.07.2018 год.
Решение № 1103/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на с. Чокоба
Изпълнение:Проведен търг. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 1104/26.04.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Кръстанка А. Шаклиян. в поземлен имот с идентификатор 673385.514.259, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобственост на
11.06.2018 год.
Решение № 1105/26.04.2018 год./26.04.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ І
73, кв.14, с.Крушаре, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор на покупко-продажба.
Решение № 1107/26.04.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. за
инсталиране на терминално устройство АТМ (банкомат) с външен достъп в общински обект
находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния вход на сградата на Община
Сливен)
Изпълнение: Проведен търг. Издадена заповед № РД-15-1805/18.06.2018 год. за спечелил
търга. Сключен договор за наем №0-244/03.07.2018 год.
Решение № 1108/26.04.2018 год.
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху
поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване
изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1109/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни планове за
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел 1кV и водопроводно
отклонение в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.

Решение № 1110/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен планза линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабели в землището на с.Тополчане,
общ.Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Решението е публрикувано в Държавен вестник.
Решение № 1111/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен план на
част от кв.516, ЦГЧ, гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1116/26.04.2018 год.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2017
год.
Изпълнение: Дължимите суми са преведени.
Решение № 1118/26.04.2018 год.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ - Сливен“ ЕООД
за 2017 год.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1119/26.04.2018 год.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017
год.
Изпълнение:Изпълнено.
Решение № 1120/26.04.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1121/26.04.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение:Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1124/26.04.2018 год.
Относно: Избор на управител на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен
Изпълнение:Изготвен и сключен договор за управление на с управителя.
Решение № 1126/26.04.2018 год.
Относно: Утвърждаване Протокол №1/07.03.2018 год., потвърден с Протокол №3/18.04.2018
год. на Комисията по стипендиите, съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен
Изпълнение: Стипендиите се изплащат.
По протокол № 37 от проведеното на 31.05.2018 год. заседание
Решение № 1129/31.05.2018 год.
Относно: Внасяне на парична вноска и едновременно увеличение и намаление на капитала на
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД
Изпълнение: Подадено заявление в ТР. Очаква се вписване. Паричната вноска е
преведена в набирателна сметка на дружеството.

Решение № 1130/31.05.2018 год.
Относно: Изменение на Решение № 928/14.12.2017 г. на Общински съвет Сливен и oтдаване
под наем без търг или конкурс на сградата на „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен“ ЕООД
Изпълнение:Подадено е заявление за вписване в Търговския регистър.
Решение № 1131/31.05.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1132/31.05.2018 год.
Относно: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на авансово плащане по Административен договор за ПБФП BG16RFOP001-1.0150001-C01 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“
Изпълнение: Изработено авансово плащане. Ще бъде подадено искане при първи
договор за СМР.
Решение № 1133/31.05.2018 год.
Относно: Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция по
околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен
Изпълнение: Заявените за периода 01 януари-30 април 2018 год. средства в размер на
367 108,81лв. с ДДС са преведени от РИОСВ Стара Загора и община Сливен е разплатила
дейността по сепариране на смесените битови отпадъци.
Решение № 1136/31.05.2018 год.
Относно: Избор на директор на ОП „Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен договор за управление на 05.06.2018 год.
Решение № 1137/31.05.2018 год.
Относно: Замяна на концесионер по договор за концесия, сключен на 04.11.2004 год. между
община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД „Спорт палас“ в качеството на концесионер с
правоприемник
Изпълнение:Върнато за ново разглеждане от областния управител на Сливенска
област. Прегласувано и не е прието с Решение № 1182/21.06.2018 год.на ОбС – Сливен.
Решение № 1139/31.05.2018 год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 5: „Регионална социална
инфраструктура“ по процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за институционализация
на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проектът се подготвя. Срокът за подаване на
проекти е удължен до 01.10.2018 год.
Решение № 1141/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 67338.435.151 в
местността „Башчардак“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение:Проведен търг. Издадена заповед за определяне на купувач. Сключен
договор за покупко-продажба.

Решение № 1142/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.435.236, находящ се в м. „Башчардак“, гр. Сливен
Изпълнение: Обявен търг със заповед № РД15-1893/07.07.2018 год. Сключен договор за
покупко-продажба № 775/21.08.2018 год.
Решение № 1143/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проведен търг. Определени купувачите. Предстои
сключване на договори за покупко-продажба.
Решение № 1144/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Издадена заповед за обявяване на търг.
Решение № 1145/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,ПИ 67338.427.20 в
местността „Рамануша“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение:Проведен търг. Определен купувач. Сключен договор.
Решение № 1146/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.437.514 и ПИ
67338.437.759 в местност „Башчардак” и ПИ 67338.434.225 в местност „Плоски рът”,
землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1147/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 67338.438.32 в
местността „Бадемлика“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Обявен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1148/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Желю войвода,
общ.Сливен
Изпълнение:В процес на изпълненниие.Със заповед № РД15-2162/08.08.2018 год.
обявен търг за 28.08.2018 год.
Решение № 1149/31.05.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен
имот с идентификатор 67338.703.504, кв.Речица, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобственост.
Решение № 1150/31.05.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
Поземлен имот с идентификатор 67338.439.82, м.„Кироолу“, землище гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 754/20.07.2018 год.за прекратяване на
съсобственост чрез изкупуване дела на общината.
Решение № 1151/31.05.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен
имот № 000149, местност „Юрта“, землище с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобствеността.

Решение № 1152/31.05.2018 год.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ от 14 кв.м., находящо се на втори етаж на двуетажна
масивна сграда с ид. №67338.554.4.1, с адрес: гр. Сливен 8800, кв. Ново село
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за управление №12/22.06.2018 год.
Решение № 1153/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.534.24, ул.
„Г.С.Раковски“, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен договор №95/16.07.2018 год.
Решение № 1154/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.549.95, бул. „Братя
Миладинови“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор №97/16.07.2018 год.
Решение № 1155/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД върху имот общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 67338.608.131,
кв. „Надежда“, гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Издадена заповед № РД15-1917/03.07.2018 год.
за учредяване право на строеж. Предстои сключване на договор.
Решение № 1156/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот – публична
общинска собственост, представляващ поземлен имот с № 000030 в землището на с.Горно
Александрово, общ.Сливен, образуван от ПИ 000024
Изпълнение:Сключен договор за учредяване право на строеж.
Решение № 1157/31.05.2018 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна
общинска собственост
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 1158/31.05.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещения с
обща площ 723 кв.м., разположени в сутерена и първия етаж на масивна сграда на един етаж
на СУ „Йордан Йовков”, гр. Сливен
Изпълнение:В процес на изпълнение. Издадена заповед № РД-15-186/27.06.2018 год. за
провеждане на конкурс, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1159/31.05.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща свободна
площ от 6,5 кв.м., преустроена като търговски обект, разположен във фоайето на сградата
на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен анекс №1 към договора за наем с наемателя.
Решение № 1160/31.05.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, състоящ се от два

самостоятелни обекта с ид. № 67338.508.135.6.2 с полезна площ 57 кв.м. и ид. №
67338.50.8.135.6.3 с полезна площ 25 кв.м., намиращи се в сграда № 6, разположена в поземлен
имот с ид. № 67338.508.135 по КККР – гр. Сливен, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. „Павел
Милюков“ ет.1
Изпълнение: Изпълнено, сключен анекс с наемателя на 22.06.2018 г.
Решение № 1161/31.05.2018 год.
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за добив и продажба на дърва за огрев за снабдяване
на местното население, лица с увреждания с намалена работоспособност и военноинвалиди
от горски територии, собственост на Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1162/31.05.2018 год.
Относно: Разрешаване на изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен
имот с проектен идентификатор 69986.103.31,землище на с.Струпец, община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1163/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1164/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на кв. „Речица“,
гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1165/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение в землището на
гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1166/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на водопровод в землището с.Селиминово,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1167/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен план на
част от кв.20, кв.„Речица”, гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1168/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 030009, 030021 и
000090, местност „Чаир алан”, землище с.Селиминово, общ.Сливен Одобрява подробен
устройствен план за поземлени имоти 030009, 030021 и 000090, местност „Чаир алан”, землище
с.Селиминово, общ.Сливен, като се променя предназначението на имотите и от земеделски се
преотреждат в „За разширение на гробищен парк и транспортен достъп до него”.
Изпълнение: В процес на изпълнение.

Решение № 1169/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 000428, 040081 и
040082, местност „Пелениката”, землище с.Блатец, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1170/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлен имот 81387.12.5, местност
„Гробищата”, землище с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1173/31.05.2018 год.
Относно: Вземане на решение за възлагане чрез конкурс за автобусната линия Сливен Стралджа и обратно с утвърдени две маршрутни разписания с №№ 28101 и 28102 от
квотата на Община Стралджа
Изпълнение: Решението е изпратено в Община Стралджа.
Решение № 1174/31.05.2018 год.
Относно: Промяна на действащи маршрутни разписания по автобусна линия № 5 и № 11 от
Общинска транспортна схема
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1175/31.05.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1176/31.05.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1177/31.05.2018 год.
Относно: Утвърждаване на Протокол № 15/04.05.2018 г. от заседание на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
По протокол № 38 от проведеното на 21.06.2018 год. заседание
Решение № 1180/21.06.2018 год.
Относно: Изменение на Решение № 971 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Сливен (Проект
за бюджет на община Сливен за 2018 г.)
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1181/21.06.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1184/21.06.2018 год.
Относно: 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)
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба.

Решение № 1185/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Обявени са лицата скпечелили търга. Предстои сключване
на договори.
Решение № 1186/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Обявен търг за 29.08.2018 год. със заповед №
РД15-2142. Определен купувач. Предстои сключване на договор.
Решение № 1187/21.06.2018 год.
Относно: 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“.
Изпълнение:В процес на изпълнение. Със заповед № РД15-2033/19.07.2018 год. обявен
търг за 21.08.2018 год. Проведен търг, на който за имот 67338.433.242 не са се явили кандидати.
Предстои подписване на договори за покупко-продажба за другите имоти.
Решение № 1188/21.06.2018 год.
Относно: 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“
Изпълнение: В процес на изпълнение. Със заповед № РД15-2033/19.07.2018 год. обявен
търг за 21.08.2018 год., Издадена Заповед № РД15-2255/22.08.2018 год. за спечелил търга.
Предстои сключване на договор.
Решение № 1189/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на поземлен имот 81387.57.82 – общинска собственост в землището на
с. Чинтулово
Изпълнение: В процес на изпълненние. Със заповед № РД15-2142/07.08.2018 год.
обявен търг на 29.08.2018 год. Определен купувача. Предстои подписване на договор за
покупко-продажба.
Решение № 1190/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1191/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
масивна сграда в поземлен имот 026210 по КВС на с.Камен, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Определен спечелилия търга. Сключен
договор за покупкоц-продажба.
Решение № 1192/21.06.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ І
143, кв.15, с.Струпец, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С договор № 759/06.08.2018 год. прекратена съсобственост.
Решение № 1193/21.06.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
едноетажна промишлена сграда с идентификатор 32915.501.229.1, с.Ичера, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобственост.

Решение № 1194/21.06.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти - частна
общинска собственост в с.Чинтулово и в с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за учредяване право на строеж.
Решение № 1195/21.06.2018 год.
Относно: 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“
Изпълнение: В процес на изпълнение. Подготвени са документи за оценка на имота.
Пуснато обявление от 22.08.2018 год.
Решение № 1196/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проведен търг. Със заповед № РД15-2272
определен спечелилия търга. Предстои сключване на договор.
Решение № 1197/21.06.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
заотдаване 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
Изпълнение: Изпълнено.Сключен договор на 30.08.2018 год.
Решение № 1198/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: Изпълнено.Издадена заповед. Наемателят е отказал сключване анекс към
договора за наем.
Решение № 1199/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: Сключен анекс към договор за наем на 16.07.2018 год.
Решение № 1200/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за тласкател в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1201/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.

Решение № 1202/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1203/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1204/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлен имот 47980.28.11,
местност „Мешата”, землище с.Мечкарево, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1205/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменения на подробните устройствени
планове на части от гр. Кермен и с. Тополчане, Община Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1206/21.06.2018 год.
Относно: Утвърждаване Протокол № 4 на Комисията по стипендиите
Изпълнение: Стипендиите се изплащат.
Решение № 1207/21.06.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1208/21.06.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1211/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото
тримесечие на 2018 год.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1212/21.06.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: В процес на изпълнение. Определени лицата спечелили търга със Заповед
№ РД15-2272,2271,2270/24.08.2018г. Предстои сключване на договори.
Решение № 1213/21.06.2018 год.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в т.ІІ от Решение № 1148 от 31.05.2018г.
на Общински съвет – Сливен
Изпълнение: Изпълнено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1308
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Четвъртото 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
Четвъртото тримесечие на 2018 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕЗ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

м. октомври
Тържествено заседание посветено на Празника на град Сливен Димитроден

м. ноември
1. Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
2. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
3. Актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Сливен,
съгласно чл. 35, ал. 1, при условията на чл. 38 от ППЗРР.
4. Приемане на решения за изменения и одобряване на ПУП на територията на Община
Сливен.
5. 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.

м. декември
1. Изменение на бюджета на Община Сливен за 2018 година.
2. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен през 2019 год.
3. Отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2018 година.
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
№ 1309
План за действие за общинските концесии на Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9
от ЗОС, чл. 40 от Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на
концесията и в съответствие с Националната стратегия за развитие на
концесиите в Република България (2018-2027),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема План за действие на общинските концесии на територията на
Община Сливен за периода 2018-2020 год. (включително).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
(2018-2020г.)
Индивидуализация на проекта на концесия
Наименование
Предмет на Обект на концесията
на проекта за
концесията
концесия
/наименование
на концесията/

Максима
лен срок
на
концесия
та

Строителство/
услуги, които
ще се
възложат с
концесията

Срокове за
изпълнение
на
възложеното
строителство

Плащания
от
концедента

не

не

Концесионно
възнаграждение

2018г.
Предоставяне за
ползване на
водоем-публична
общинска
собственост

Предоставяне за
ползване на
водоем-публична
общинска
собственост

Предоставяне за
ползване на
рибарник-

Концесия за
ползване

Концесия за
ползване

Концесия за
ползване

Водоем-публична
общинска
собственост,
представляващ имот
№ 000166 с площ от
3.810 дка по КВС на
с.Блатец
Водоем- публична
общинска
собственост,
представляващ имот
№ 000413 с площ от
2.184 дка по КВС на
с.Блатец
Рибарник- публична
общинска
собственост,

25 г.

не

25 г.

не

не

не

25 г.

не

не

не

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Съгласно

публична
общинска
собственост

представляващ имот
№ 000169 с площ от
46.421 дка по КВС на
с.Блатец

финасовоикономическия
анализ
2019г.

Право на
ползване и
експлоатация,
реконструкция,
рехабилитация и
ремонт

Концесия за
строителство

Самостоятелен обект
в сграда с
идентификатор
67338.551.68.2.1 с
площ 725 кв.м.,
находящ се на
бул.Братя
Миладинови №18частна общинска
собственост

25 г.

25 г.
Строителство и
експлоатация на
паркинг

Концесия за
строителство

Имот над
р.Новоселска,
представляващ УПИ I,
кв.516

Строителномонтажни
работи,
рехабилитация
и ремонт

Проектиране и
изграждане на
паркинг в ПИ
….

До 2021г.

До 2021г.

не

не

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

2020г.
Право на
ползване и
експлоатация,
реконструкция,
рехабилитация и
ремонт

Концесия за
строителство

Сграда на два етажа с
идентификатор
30990.502.192.1 и
площ 1392 кв.м. и
сграда на един етаж с
идентификатор
30990.502.192.2 и
площ 8 кв.м.

25 г.

Строителномонтажни
работи,
рехабилитация
и ремонт

До 2022г.

не

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1310
Премахване на сгради-общинска собственост,
находящи се в ПИ 67338.553.13

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС във
връзка с чл.197 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат премахнати сграда с идентификатор №
67338.553.13.5 и застроена площ 746 кв.м. и сграда с идентификатор №
67338.553.13.6 и застроена площ 334 кв.м., находящи се в ПИ 67338.553.13
с площ 117 462 кв.м. по КККР на гр.Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
правни и фактически действия по премахването им и отрази промяната в
АОС № 3185/04.07.2014 г. и кадастралната карта на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1311
Продължение и изменение на разрешително за водовземане
от минерална вода от находище „Сливенски минерални бани“,
с. Злати войвода, община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 във
връзка с чл.78, ал.2 от Закона за водите, във връзка с параграф 146, ал. 2 от
ПЗР към ЗИДЗВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се продължи срока на действие на разрешително
№ 01610158/15.10.2008 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение
д-р Иван Селимински – Сливен“АД – гр. Сливен: седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, бул. „Христо
Ботев“ № 1, издадено от МОСВ за водовземане от минерални води от
водовземно съоръжение - сондаж №22 от находище „Сливенски минерални
бани“, с.Злати войвода, общ. Сливен с 10 (десет) години, като определя
краен срок на разрешителното 15.11.2028 г.
2. Дава съгласие да се измени разрешително №01610158/15.10.2008г.
издадено от МОСВ съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, ЗВ, вр. Чл. 166,
ал. 1, от Наредба №1/10.10.2007г. и във връзка с параграф 146, ал. 2 от
Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на закона за водите (обн. ДВ, бр. 61 от 2010г./ПЗР към ЗИД на
ЗВ/) да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите,
както следва.
2.1. Водовземно съоръжение: „Сондаж 22“
Географски координати на водовземното съоръжение (система
WGS 84):
N 42° 36' 33.9"
E 026° 13' 54.9"
Геодезически координати в Българската геодезическа система:

Х 4653494, 67
Y 9484155, 70
Надморска височина на устието: 163,80 м.
2.2. В частта Административно териториална единица: (ЗВ изм.
ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., Приложение 2, т. 72)
ЕКАТТЕ вместо с. Мечкарово да се чете с. Злати войвода общ.
Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 30990
2.3. Технически характеристики на оборудването:
Сондажна бетонова камера с размери 3,70 х1,50 и дълбочина 1,70м.,
две входни шахти с размери: 1,10 х 1,10 x 1,70 м. и 3,70 x 2,50 x 1,70 м.,
затворени с метални капаци 0,8х0,8, които се заключват. Канализационната
система на шахтите - частично запушена - фонтанна арматура в добро
състояние - устие Ф 350 мм, 2 бр. спирателни крана - течащи. Ограда на
СОЗ І-метална мрежа с р-ри 7х10 и височина 0,6 м, със заключваща се
врата и маркировка.
2.4. Част „Такса за водовземане“ придобива следното съдържание:
2.4.1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения
обем вода, температурата на минералната вода, и целите на водовземане,
съгласно чл. 47б от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
Община Сливен. При настъпили промени в нормативната уредба се допуска
изменение в условията за заплащане на таксата.
2.4.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на
разрешителното, представя в община Сливен информация за изчисляване на
дължимата такса по образец обявен на интернет страницата на община
Сливен.
2.4.3.Внася определената такса, след потвърждаването и с писмо на
Кмета на община Сливен по сметка на общината, посочена в писмото, като
в платежния документ посочва номера на разрешителното и периода за
който се внася таксата, или в касата на Община Сливен.
Таксата за водовземане е годишна и се заплаща не по–късно от 31
март на следващата година. Таксата може да се внася на текущо на няколко
вноски в рамката на годината, като титулярят на разрешителното прави
изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя в община
Сливен справка за направените вноски и копия на платежните документи,
доказващи плащанията.
2.5. Условия за обявяване на състава на минералните води
съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат
или балнеологична оценка (съгласно чл. 168, ал. 1, т. 11 от НАРЕДБА № 1
от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води):
Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен
състав и свойства.

2.6. Условия за предоставяне на информация от собствения
мониторинг:
Да предоставя на Кмета на Община Сливен и Директора на Басейнова
дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“- Пловдив:
2.6.1. Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните
водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и към
31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
2.6.2. В срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението
на условията в разрешителното.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1312
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
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 67338.435.39 с площ от 1324 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Баш чардак”, актуван с АОС 3768/29.03.2018
г., землище на гр. Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.427.148 с площ от 823 кв.м,
начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Рамануша”, актуван с АОС № 2598/03.02.2010 г., землище
на гр. Сливен.
3. Поземлен имот 039012 с площ от 2.922 дка, начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на
с. Самуилово, актуван с АОС № 256/08.05.2018 г..
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.39 с площ от 1324 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Баш чардак”, актуван с АОС 3768/29.03.2018
г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 6650 /шест хиляди шестстотин и петдесет/ лв. без
ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 67338.427.148 с площ от 823 кв.м,
начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Рамануша”, актуван с АОС № 2598/03.02.2010 г., землище
на гр. Сливен
Начална цена: 5200 /пет хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот 039012 с площ от 2.922 дка, начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на
с. Самуилово, актуван с АОС № 256/08.05.2018 г..
Начална цена: 5200 /пет хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1313
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:
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: поземлен имот с
идентификатор 14275.501.370 / кв. 27, п-л ІІ по действащ ПУП/, с площ от
2297 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин
на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с
построената в него сграда с идентификатор 14275.501.370.1 с площ 192
кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за детско заведение,
адрес на поземления имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2, по
кадастралната карта на с.Гавраилово, одобрена със заповед РД-1836/02.06.2006г. на ИД на АК.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ, поземлен имот с
идентификатор 14275.501.370 /кв. 27, п-л ІІ по действащ ПУП/, с площ от
2297 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин
на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с
построената в него сграда с идентификатор 14275.501.370.1 с площ 192
кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за детско заведение,

адрес на поземления имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2, по
кадастралната карта на с.Гавраилово, одобрена със заповед РД-1836/02.06.2006г. на ИД на АК
Начална цена 21750 лева (двадесет и една хиляди седемстотин и
петдесет лв.), без ДДС в т.ч.:
- земя – 9980 лева
- сграда – 11770 лева
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1314
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи
поземлени имоти: ПИ 67338.420.165, местност „Барутни погреби“,
гр.Сливен; ПИ 67338.435.599, местност ”Башчардак”, землище
гр. Сливен; УПИ Х-7978, кв.17, с.Сотиря, общ.Сливен; ПИ 68117.522.7989,
местност „Мочурите“, с.Сотиря, общ. Сливен; ПИ 68117.512.30,
местност „Мочурите“, з-ще с.Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за :
1. Поземлен имот 67338.420.165, с площ от 600 кв.м по
кадастралната карта на гр.Сливен, местност „Барутни погреби” с трайно
предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: за
друг вид застрояване, цена 10 960 лв.
2. Поземлен имот 67338.435.599, с площ от 600 кв.м по
кадастралната карта на землище 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 2 530 лв.
3. Урегулиран поземлен имот Х-7978, кв.17, с площ от 993 кв.м,
кв.17, по регулационния план на с.Сотиря, общ.Сливен, цена 10 148 лв.

4. 1000 кв.м от поземлен имот 68117.522.7989, целият с площ от
1362 кв.м, по плана на новообразуваните имоти на местност „Мочурите“,
с.Сотиря, общ.Сливен, с трайно предназначение : урбанизирана територия
и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, цена 10 220 лв.
5. Поземлен имот 68117.512.30, с площ от 1079 кв.м по плана на
новообразуваните имоти на местност „Мочурите“, землище с. Сотиря,
общ.Сливен, с трайно предназначение: земеделска територия и начин на
трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, цена 9 270 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1315
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от В.Т.Р. в ПИ с идентификатор 67338.416.433,
УПИ III, кв.204, м. „Дюлева река“, 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., с 43/1992 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 67338.416.433, целия с площ от 1992 кв.м.,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), м. „Дюлева река“,
гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и В.Т.Р.
върху поземлен имот с идентификатор 67338.416.433, с адрес: гр. Сливен,
м. „Дюлева река“, целия с площ от 1992 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), при съседи: 67338.416.229, 67338.416.223, 67338.416.245,
67338.416.434, 67338.416.263, 67338.416.241 по КККР-гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, УПИ
III, кв.204, м. „Дюлева река“, чрез изкупуване дела на Община Сливен,
представляващ 43/1992 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.416.433, актувани с акт № 3834/09.07.2018 г. за частна общинска
собственост.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза
на 822 лв. (осемстотин двадесет и два 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1316
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с
идентификатор 67338.546.72, кв.“Клуцохор“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение № 968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Сливен, с
57/343 ид.части от поземлен имот с проектен идентификатор 67338.546.72
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени
със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, ул.„арх.Йордан
Йорданов“ № 34, целия с площ от 343 кв.м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при граници: 67338.546.81, 67338.546.79, 67338.546.78,
67338.546.77, 67338.546.73, 67338.546.100, 67338.546.71, актуван с АОС №
3841/20.07.2018г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Р.Й.Р. с ЕГН ………. и С.Г.Р. с ЕГН ……….. от друга, върху
недвижим имот, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор
67338.546.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК,
кв.„Клуцохор“, ……….., целия с площ от 343 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на
територията: урбанизирана, при граници: 67338.546.81, 67338.546.79,
67338.546.78, 67338.546.77, 67338.546.73, 67338.546.100, 67338.546.71,
актуван с АОС № 3841/ 20.07.2018 г., идентичен с УПИ LXXX-72

(осемдесет за седемдесет и две), кв.210 (двеста и десет) по ПУП на кв.
„Клуцохор“, гр. Сливен, одобрен със Заповед РД 15-628/13.04.2018г. на
кмета на Община Сливен, чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 57/343 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 3 830
лв. (три хиляди осемстотин и тридесет лв.), 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1317
Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляваща
лекарски кабинет с полезна площ 20 кв.м., разположен в едноетажна
полумасивна сграда (бивш селсъвет), находяща се в п-л І, кв. 18
по плана на с. Трапоклово, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 6
от ЗОС и чл. 18а, ал. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс част от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляваща лекарски
кабинет с полезна площ 20 кв.м., разположен в едноетажна полумасивна
сграда (бивш селсъвет), находяща се в п-л І, кв. 18 по плана на с.
Трапоклово, общ. Сливен, на „АПИМП-ИП-Д-р Наташа Петкова“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. „Шести
септември” №89, вписано в Търговски регистър при Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК по
Булстат:…………, представлявано от Наташа Петкова П. – управител,
при следните условия:
 Месечна наемна цена – 30 лева (без ДДС);
 Срок на договора – 5 (пет) години;
 Предназначение: за лекарски кабинет.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 1 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1318
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост, находящи се в гр. Сливен 8800,
ул. „Славянска“ № 3, ет. 4 на Фондация „Европейски младежки
инициативи” за нуждите на Младежки център за обучение и информация

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 и с
чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за отдаване под наем без търг или
конкурс на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост,
находящи се в гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ № 3, ет. 4 на Фондация
„Европейски младежки инициативи” за нуждите на Младежки център за
обучение и информация.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1319
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект
с ид. № 67338.551.68.2.26 с полезна площ 40 кв.м., с адрес:
гр. Сливен 8800, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 3, обект 26 на
Фондация „Професор д-р Георги Лозанов и професор д-р Евелина Гатева”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 и с
чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел VІ. „Отдаване под наем“ на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.,
приета с Решение №968 от 25.01.2018 г. със следното съдържание:
№

имот

1.

самостоятелен обект с ид. №67338.551.68.2.26 с полезна
площ 40 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Братя
Миладинови“ №18, ет. 3, обект 26

Площ
(кв.м.)
40

описание
за нуждите на клуб
на ЮЛНСЦ

2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен
обект с ид. № 67338.551.68.2.26 с полезна площ 40 кв.м., с адрес: гр.
Сливен 8800, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 3, обект 26 на
Фондация „Професор д-р Георги Лозанов и професор д-р Евелина Гатева”
със седалище и адрес на управление: гр.София1680, р-н Красно село, ж.к.
Красно село, кв. Борово, бл.214, вх.10, ет.3, ап.171 с Булстат:………,
регистрирана по ф.д. №114/2010 г. на Софийски градски съд,
осъществяваща дейност в обществена полза, представлявано от Ванина С.
Бодурова – управител, при следните условия:

 Месечна наемна цена – 81,20 лева (без ДДС);
 Срок на договора – 5 (пет) години;
 Предназначение: за нуждите на Фондация „Професор д-р Георги
Лозанов и професор д-р Евелина Гатева”
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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1320
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща обособена част
от 9 кв.м. находяща се на партерен етаж вдясно от входа на сградата
на зала „Сливен“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2, ет. 0
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 19 от НРПУРОИ,

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

Имот
обособена част от 9 кв.м., находяща
се на партерен етаж вдясно от входа
на сградата на зала „Сливен“ с адрес:
гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2,
ет. 0

Площ

Предназначение

9 м2

за разполагане на билетен
център чрез поставяне на
мобилни мебели тип работен
плот с плексигласови пана за
продажба на билети за
културни събития

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща обособена част от 9 кв.м.
находяща се на партерен етаж вдясно от входа на сградата на зала
„Сливен“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2, ет. 0.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;

 Начална тръжна месечна наемна цена: 25 (двадесет и пет)
лева, без ДДС
 Депозит за участие в търга: 25 (двадесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 2,50 (два лева и петдесет стотинки) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на билетен център чрез
поставяне на мобилни мебели тип работен плот с плексигласови пана за
продажба на билети за културни събития;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани по смисъла на ТЗ и да притежават лиценз за
културна организация.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и
сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1321
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляващa помещение
(стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж
в сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен
кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на СУ
„Йордан Йовков“, гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без ДДС
 Депозит за участие в търга: 30 (тридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: стоматологичен кабинет;
 Изисквания към кандидатите:
- да са с регистрирана практика по дентална медицина, с предмет на
дейност първична или специализирана практика за първична помощ по
дентална медицина;
- да имат сключен договор с НЗОК за първична или специализирана
дентална 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1322
Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР
– Сливен част от едноетажна сграда, частна общинска собственост,
обособена с отделен вход, състояща се от седем бр. помещения,
коридор и 2 бр. санитарни възли с обща площ от 189,10 кв.м.,
находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“ №6
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 3 от НРПУРОИ,

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

Имот
част от едноетажна сграда, частна общинска
собственост, обособена с отделен вход,
състояща се от седем бр. помещения, коридор
и 2 бр. санитарни възли с обща площ от 189,10
кв.м., находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“
№6.

Площ

Предназначение

2

189,10 м

За нуждите на
юридическо лице
на бюджетна
издръжка

2. Да се предостави на Областна дирекция на МВР - Сливен
безвъзмездно за управление част от едноетажна сграда, частна общинска
собственост, обособена с отделен вход, състояща се от седем бр.
помещения, коридор и 2 бр. санитарни възли с обща площ от 189,10 кв.м.,
находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“ №6. 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 №928/05.04.2001 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1323
Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка (тераса)
в кв. „Република“, ………., върху поземлен имот - частна общинска
собственост с идентификатор 67338.516.338
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 11 кв.м.,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.338, с адрес: гр. Сливен кв.
„Република“.
2. Учредява право на пристрояване на З.И.К. с ЕГН ………….. да
изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 11 (единадесет) кв.м.
към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.242.1.2, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“, ………, намиращ се в жилищна
сграда № 1, попадаща върху общински терен, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.516.338 (УПИ I, кв.326 по ПУП на
кв. „Република“), 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: 18-7879-04.10.2016 г. на
Началник на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, целия с площ 8038 кв.м., стар
идентификатор: 67338.516.217, 67338.516.239, 67338.516.220, при съседи:
67338.516.221, 67338.516.222, 67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.240.

Цената на правото на пристрояване за 11 (единадесет) кв.м., възлиза
на 1 439,90 (хиляда четиристотин тридесет и девет лв. и деветдесет 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1324
Необходимост от закупуване на ДМА
от „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 16 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД да закупи
със собствени средства лек автомобил на стойност до 10 000.00 /десет
хиляди/ лева.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1325
Упълномощаване на представител на Община Сливен
в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Д-р Иван …. Данчев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА” приемането на решението по
т. 1 от дневния ред, определен в поканата за извънредно Общо събрание на
акционерите, насрочено за 03.10.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в
заседателната зала на болницата, намираща се в административната и
сграда на бул.”Христо Ботев” № 1, гр. Сливен.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото
събрание на акционерите е насрочено да се проведе на 19.10.2018 г. /петък/
от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1326
Допълнение на Решение № 1162/31.05.2018 г.
за разрешаване на изработване на проект за Подробен устройствен план
за поземлен имот с проектен идентификатор 69986.103.31,
землище на с.Струпец, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Допълва Решение №1162/31.05.2018г. на Общински съвет – Сливен,
както следва:
§1. В „Относно” преди израза „Разрешаване на изработване” се
добавя „Одобряване на задание и”;
§2. В „Решението” преди израза „Разрешава изработване” се добавя
„Одобрява задание и”;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1327
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.Малко Чочовени, 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 ПИ 049101, за захранване на ПИ 049105, отреден „За жилищни
сгради, стопанска постройка и заведение за бързо хранене“ и преминаващи
през ПИ 049101 с НТП „лозе“, ПИ 049111 с НТП „лозе“ и ПИ 049112 с
НТП „нива“, собственост на физически лица, всички в местността
„Кьосурлука“, з-ще с.Малко Чочовени, общ.Сливен, и одобрява задание за
тяхното проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1328
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на кв.Речица, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава на „Полиол“ ООД, за своя сметка, изработването на
проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод, находящ се в регулационните граници на кв.Речица,
гр.Сливен, до ПИ 67338.800.1, местност „Драката“, землище кв.Речица,
гр.Сливен, отреден „За търговска и складова дейност“ и преминаващ през
следните имоти: ПИ 67338.800.11, с НТП “ за селскостопански , горски,
ведомствен път“ и ПИ 67338.800.10, с НТП “ за селскостопански , горски,
ведомствен път“, общинска собственост, всички в землище кв.Речица,
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1329
Приемане на решение за разрешаване изработването
на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за въздушен eлектропровод НН в землището
на с.Желю войвода, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на въздушен
електропровод НН от съществуващ стълб №10 на въздушна линия №3 на
ТП“Нова махала“, находящ се в ПИ 000562, до северозападната граница на
ПИ 201006, стопански двор, и преминаващо през поземлени имоти 000562
и 201103 с НТП „местен път“, общинска собственост, всички в местността
„Сърта“, землище с.Желю войвода, общ.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1330
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за довеждащ водопровод в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, за трасе на довеждащ
водопровод от апаратна камера в ПИ 67338.302.170/язовир „Асеновец“/,
землище гр.Сливен до северозападната регулационна граница на
гр.Сливен, преминаващ през местностите „Боготово“, „Предела“,
„Асеновско дефиле“, „Абланово“, „Добрев рът“ и „Манастирското“,
землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1331
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, за трасе на водопровод от
разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, землище
гр.Сливен до западната регулационна граница на гр.Сливен, преминаващ
през ПИ 67338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна собственост,
местност „Кешлика“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1332
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с проектен идентификатор
67338.437.416, местността „БАШЧАРДАК”, землище гр.Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с проектен идентификатор 67338.437.416, местността
„Башчардак”, землище гр.Сливен с цел преотреждане на имота за „Вилна
сграда ”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с проектен идентификатор
67338.437.416, местността „БАШЧАРДАК”, землище гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1333
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с проектен идентификатор
67338.301.225, местността „Кешлика”, землище гр.Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.301.225, местността „Кешлика”,
землище гр.Сливен, с цел преотреждане на имота за „ниско жилищно
строителство”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.301.225,
местността „Кешлика”, землище гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1334
Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен
26 октомври, Димитровден

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври,
Димитровден – празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН
ПРОГРАМА
13 октомври /събота/
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит национален турнир по спортни танци „Купа Сливен 2018“
Организира: Клуб по спортни танци
„Сливен“
15 октомври /понеделник/
17.30 ч., зала „Май“
Представяне на том 3 на книгата на Симеон Табаков
„Опит за история на град Сливен“ –
отпечатан с подкрепата на Общински фонд „Култура“.
С участието на: проф. Ив. Тютюнджиев, проф. Ив. Русев
Организират: Обществен дарителски
фонд, Фондация „Стоте войводи“
16 – 19 октомври
„140 години гимназия „Добри Чинтулов“ – тържествено честване
/по програма/
Организира: Профилирана
природо-математическа гимназия
„Добри Чинтулов“
17 октомври /сряда/
18.00 ч., галерия „Май“
Откриване на изложба – конкурс „От поезия към живопис“
18 октомври /четвъртък/
18.30 ч., зала „Сливен“
Концерт на Джан Франческо Аморозо – орган.
В програмата: музика за соло орган от италиански композитори
Организира: Община Сливен

19 октомври /петък/
18.00 ч, зала на Драматичен театър „Стефан Киров“
Тържествен концерт по повод 140 години от
създаването на гимназия „Добри Чинтулов“
Организира: Профилирана
природо-математическа гимназия
„Добри Чинтулов“
20 октомври /събота/
09.00 ч., зала „Васил Левски“
ХІV Международен турнир по борба за кадети „Стоте войводи“
Организира: Армейски спортен клуб по
борба – Сливен
20 – 21 октомври
Крепост „Туида“
Четвърти средновековен панаир „Помни славата“
/по програма/
Организира: Община Сливен, крепост
„Туида“
21 октомври /неделя/
Зала „Васил Левски“
Международен турнир по джудо
Организира: Спортен клуб по джудо
„Хаджи Димитър“
23 октомври /вторник/
Зала „Сливен“
Тържествен концерт по повод 85 години от
създаването на Симфоничен оркестър – Сливен
Организират: Симфоничен оркестър –
Сливен, Община Сливен

24 октомври /сряда/
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в Традиционния ученически конкурс
за рисунка „Аз и моят град“
Организират: Община Сливен и
Художествена галерия
„Димитър Добрович“
17.30 ч., зала „Май“
„Един живот, отдаден на „полза роду“ – вечер, посветена на Георги Козаров –
забележителен архитект, талантлив творец и публицист, управленец и общественик
Организира: Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“
25 октомври /четвъртък/
11.00 ч., зала „Май“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен
14.00 ч., зала 105 на Община Сливен
Подписване на Меморандум за сътрудничество
между Община Сливен и Българска академия на науките. Пресконференция
15.00 ч., Първата държавна текстилна фабрика
Откриване на изложба „Българският принос към
културно-историческото многообразие на обединена Европа“
Организират: Регионален исторически
музей – Сливен, Българска академия на
науките
17.00 ч., галерия „Май“
Откриване на празнична изложба на художници от Сливен
Организират: Представителство на
СБХ в Сливен, Дружество на
художниците – Сливен

18.00 ч., зала „Сливен“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2018 г. Концерт-спектакъл
Организира: Община Сливен
19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на гостуващи изпълнители
Организира: Община Сливен
21.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Празнични фойерверки
Организира: Община Сливен
26 октомври /петък/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.30 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”





Тържествена церемония по повод празника на Сливен:
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;
Приветствие по повод празника;
Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
Организира: Община Сливен
12.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на гостуващи изпълнители
Организира: Община Сливен

17.00 ч., галерия „Сирак Скитник“
Откриване на Национална изложба
изобразително изкуство – Сливен‘2018.
Връчване на наградата „Сирак Скитник“
Организира: Община Сливен,
Художествена галерия „Димитър
Добрович“, Национална художествена
гимназия „Димитър Добрович“,
Представителство на СБХ в Сливен,
Дружество на художниците – Сливен,
Галерия „Йордан Кювлиев“
27 октомври /събота/
Маратон „Хайдушки пътеки“
Организира: Фондация „Стария
бряст“
15 – 28 октомври, паркинга на север от стадион „Хаджи Димитър”
Атракциони за деца
24 – 26 октомври, по бул. „Цар Освободител“
Изложение на традиционни занаяти „Българско е!“
Неуточнени дати:
Детски празник „Приказен град“
Театрални премиери, концерти, изложби, представяне на книги и др.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1335
Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен за
срок от една година:
Т. С. С. – знаменосец
С. Б. Б. – асистент
Д. П. С. – асистент

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1336
Утвърждаване на Протокол № 17/11.09.2018
на Общински фонд „Култура”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол №17/11.09.2018 год. на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен за финансиране и
съфинансиране на стойностни образци на културата в различните й форми,
тематично обвързани със Сливен и сливенския край.
2. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд
„Култура” за 2018 г., в дейност „Други дейности по културата”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1337
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 800 /осемстотин/ лева
на Кметство - с.Чокоба, общ.Сливен за озвучаване, рекламни материали и
награден фонд за децата, участници в празничния концерт по повод Деня
на народните будители и традиционния събор на селото.
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. Организацията, на която се предоставят финансови средства, да
обяви или рекламира спомоществователството на Общински съвет Сливен
за конкретната инициатива.
III. Кметство - с.Чокоба, общ.Сливен да представи до 31.01.2019 год.
отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
IV. Изменя Решение № 1292/30.08.2018 год. като в т.V изразът „НЧ
„Христо Ботев“ се замени с израза „кметство“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1338
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 200 /двеста/ лева на:
1. В.Д.П. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………. за медикаменти;
2. З.И.А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… за посрещане на
ежедневни нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на С.М.Х. с ЕГН ..…… от гр.Сливен …..… за лечение и медикаменти.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на:
1. П.Д.А. с ЕГН ………. от с.Злати войвода, общ.Сливен, ………… за
посрещане на ежедневни нужди, във връзка със заболяването му;
2. К.Д.К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….. за разходи свързани
със заболяването му.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Ж.Й.Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….. за лечение и поддържане
на здравния статус.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на В.Й.С. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……….за пътни разходи, лечение
и рехабилитация на детето й.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 900 /деветстотин/ лева
на П.Т.Т. с ЕГН ……….. от с.Блатец, общ.Сливен, ………… за лекарства и
консумативи.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
М.Е.К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………….. за пътуване и съпътстващи
разходи за лечение на детето й.

VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.01.2019 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 27.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

