Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 103
Присъждане на Соня Тенева Келеведжиева Награда
на Общински съвет Сливен „Почетен знак „За граждански принос”

На основание чл.52, ал.3 от Наредба за символиката на Община
Сливен и Протокол №2/18.02.2016 год. на Комисия по символиката,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ПРИСЪЖДА Награда на Общински съвет-Сливен „Почетен Знак
„За граждански принос” на СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА ЗА
родолюбивото й начинание създаването и работата й с театрална формация
„Класика” при ГПЗЕ „Захари Стоянов”, за проявeната висока гражданска
отговорност, висок професионализъм, творческите й постижения и
проявен хуманизъм, с което допринася за издигане авторитета на Сливен и
Сливенския край.
2. Наградата да бъде връчена на Соня Келеведжиева по реда на чл.52,
ал.4 от Наредба за символиката на Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 104
Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за изменение и допълнение на Наредбата
за обществения ред на територията на Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105
Изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища
в Община Сливен /приета с Решение № 464 от 17.03.2009 г. изменена с
Решение № 510 на Общински съвет Сливен от 23.04.2009 год./

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.18, ал.2 и ал.3, т.2 от
Закона за пътищата,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Наредба за управление на общинските
пътища в Община Сливен както следва:
§1. В ал.1 на чл.11 след израза „кмета на общината” се добавя израза
/Приложение1/
§2. В ал.3 на чл.11 след израза”такси” се добавя израза „съгласно
Приложение 2 „Тарифа на таксите, които се събират при специално
ползване на общински пътища.”
§3. Приема Приложение № 1 към Чл.11, ал.1 и Приложение №2 към
Чл.11, ал.3 на Наредба за управление на общинските пътища в община
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Приложение № 1
Към чл.11, ал.1
Образец
РАЗРЕШЕНИЕ
за
специално ползване чрез изграждане на
....................................................................................................
№ ................... от ............ ............ г.
На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26 ал.3 от Закона за пътищата и чл ......
от Наредбата за специално ползване на пътищата и следните документи:
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
Р А З Р Е Ш А В А М:
На .....................................................................................................................................
Код БУЛСТАТ- серия.......№ .................. с адрес на управление
.............................област, община.........................................................................................
Гр. /с/............................., бул/ул/кв./.....................................................................................
Представлявано от ...............................................................................................................
/три имена и длъжност/
ЕГН: ...........................л.к..........................тел.......................................................................
да извърши в обхвата /обслужващата зона/ на път №.................км........от ляво /дясно
при следните условия:
1...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Заинтересованото лице да изгради за собствена сметка съгласно съгласувания
проект на път №. ............ляво/ дясно
3. Заинтересованото лице да отстрани за своя сметка всички причинени повреди и
нанесени щети по пътя в срок до ........................... в съответствие с чл 57 ал.1 от
Закона за пътищата.
4. При отказ на заинтересованото лице да отстрани в определения от
администрацията срок те се отстраняват за негова сметка по реда на чл. 57 ал.2 от
Закона за пътищата.
5. Платена такса ………….….. лева с приходна квитанция № …….…… от ……… г.
6. Разрешението се издава по повод на молба с вх. № ……………. от ………. г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: ……………..………….
(име, подпис и печат)

Приложение №2
Към чл.11, ал.3
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ
НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
І. За издаване на разрешения за специално ползване чрез изграждане, се
събират следните такси:

1.
2

Видове крайпътни
обслужващи обекти и
услуги
Преместваем обект
Единичен обект

3

Комплекс от два обекта

4

Комплекс от три и повече
обекта

№

Брой
услуги
1
1
2

Вид услуга:

Лева

кафе закуски, търговия
50
бензиностанция,
газостанция, 80
автосервиз, автомивка, охраняем
паркинг, хранене, търговия
бензиностанция,
газостанция, 120
автосервиз,
автомивка,
паркинг
охраняем, хранене търговия, спане с
хранене
бензиностанция,
газостанция, 150
автосервиз,
автомивка,
паркинг
охраняем, хранене търговия, спане с
хранене

ІІ. За съгласуване на проекти и издаване на разрешение за специално ползване
на пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация извън регулационните граници, се
събира еднократна такса, както следва:
№
Специално ползване чрез:
1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата
на пътя
2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
3. Пресичане на път с прокопаване
4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж
5. Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения

Цена:
500 лв./км
100 лв./бр.
500 лв.
50 лв.
150 лв./км

При повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствия –
таксата се намалява с 50 %.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 106
Одобряване на Програма за управление на Община Сливен,
мандат 2015-2019

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява Програма за управление на Община Сливен, мандат 20152019.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 107
Освобождаване на управителя
на „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД
На основание чл. 9, ал. 1, т. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредба за реда за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ПРЕКРАТЯВА договора за възлагане на управлението на
„Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД гр. Сливен с Красимир Иванов
Александров.
2. ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността Управител на
„Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД гр. Сливен Петко Златев
Чолаков.
3. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.
4. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД с Петко
Златев Чолаков до провеждане на конкурс.
5. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на
400% от средната месечна брутна заплата в дружеството за съответния
месец, но не повече от 5 /пет/ минимални работни заплати за страната.
6. Възлага на кмета на общината да внесе на следващо заседание на
Общинския съвет предложение за провеждане на конкурс за избор на
управител на „Общинска охрана и СОТ”
7. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 108
Актуализация на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема актуализация в Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г., съгласно
приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Приложение І
І. Към раздел I – Продажба
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

имот
Площ (кв.м.)
описание
Поземлен имот с идентификатор 67338.425.227, с площ
от 451 кв.м., местност ”Рамануша”, трайно
нтп: овощна градина
451 кв.м.
предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: овощна градина
Поземлен имот с идентификатор 67338.434.261, с площ
от 650 кв.м., местност ”Плоски рът”, трайно
нтп:за земеделски
650 кв.м.
предназначение на територията: земеделска, начин на
труд и отдих
трайно ползване: за земеделски труд и отдих
Поземлен имот с идентификатор 67338.434.235, с площ
от 871 кв.м., местност ”Плоски рът”, трайно
нтп:за земеделски
предназначение на територията: земеделска, начин на
871 кв.м.
труд и отдих
трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
Поземлен имот с идентификатор 67338.433.52, с площ
от
544
кв.м.,
местност
”Батмиш”,
трайно
544 кв.м.
нтп:за вилна сграда
предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела
на Община Сливен върху ПИ с идент. 67338.701.330,
кв. „Речица“
Моторно
превозно
средство
(багер-фандрома),
заведенo в активите на кметство с. Жельо войвода,
общ. Сливен
Автомобилна везна с електронно отчитане от сметище
Сотиря

ІІ. Към раздел ІV- Предоставяне право на ползване
№
имот
Площ (кв.м.)
1. Част от едноетажна сграда, частна общинска собственост,
обособена със самостоятелен вход, състояща се от 2 бр.
36
помещения с обща площ от 36 кв.м., находяща се в гр.
Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” №6, считано от
28.06.2018 год

описание
За нуждите на
юридическо лице
на бюджетна
издръжка

ІІІ. Към раздел VІ - Отдаване под наем
№
1.

имот
Лекарски кабинет с полезна площ 12 кв.м., находящ се в
едноетажна масивна сграда – здравен дом, парцел І, кв. 13
по плана на с. Глушник, общ. Сливен

Площ (кв.м.)
12

описание
Лекарски
кабинет

ІV. Към раздел ІI – Отстъпено право на строеж
№
имот
1. УПИ I, кв. 717, парк Юнак, 67338.557.60

Площ (кв.м.)
описание
1250
Спортно игрище

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 109
Учредяване безвъзмездно право на строеж
на СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА СТАНКА ЗЛАТЕВА”
върху имот – частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост
и чл.46, ал.6 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.60, площ: 11706
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: спортно
игрище покадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
номер по предходен план: УПИ I, отреден „За тренировъчно футболно
игрище”, кв.717 по действащия ПУП на Спортен парк „Юнак”, гр. Сливен.
2. Учредява безвъзмездно право на строеж на СДРУЖЕНИЕ
„СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА СТАНКА ЗЛАТЕВА”, Булстат …………, за
изграждане на спортна зала на един етаж със ЗП 1250 кв.м. с възможност
за обекти за търговия и/или обществено обслужване в обема и паркиране в
границите на имота върху поземлен имот с идентификатор 67338.557.60 по
КККР, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-397/14.10.2009г. на н-к на
СГКК- Сливен, АОС №3405/10.02.2016г. (УПИ І, отреден за тренировъчно
футболно игрище, кв.717 по ПУП на парк Юнак, град Сливен).
3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор
за безвъзмездно право на строеж върху имота по т.2.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 110
Предоставяне безвъзмездно за управление
на част от имот, частна общинска собственост
на юридическо лице на бюджетна издръжка

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция по
заетостта с ЕИК:……….., със седалище: гр. София, бул. „Княз Александър
Дондуков” №3, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – и.д.
изпълнителен директор и Снежана Здравкова Петрова – и.д. главен
счетоводител, за нуждите на дирекция „Бюро по труда”, гр. Сливен,
филиал кв. „Надежда” част от едноетажна сграда, частна общинска
собственост, обособена със самостоятелен вход, състояща се от 2 бр.
помещения с обща площ от 36 кв.м., находяща се в гр. Сливен, кв.
„Надежда”, ул. „Калиакра” №6, считано от 28.06.2018 год.
2. 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 частта от имота
и да отрази промяната в АОС №928/05.04.2001 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 111
Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите
от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен
за стопанската 2016-2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.
37 и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2016 / 2017 година.
2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти, земеделски стопани
или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи
пасищни животни, регистрирани в Областна дирекция по безопасност на
храните град Сливен и определени в списъка по чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
представляващи Приложение № 3 към Годишния план за паша за
стопанската 2016 / 2017 година.
3. Определя задълженията на Община Сливен и ползвателите за
поддържането на пасищата, мерите и ливадите както следва:
3.1. Община Сливен има следните задължения:

Да предостави пасищата, мерите и ливадите – публична
общинска собственост, за ползване от земеделски стопани или
техни сдружения, регистрирани като юридически лица,
отглеждащи пасищни животни при следните условия:
- Стопаните или техни сдружения, отглеждащи тревопасни
селскостопански животни да бъдат включени в съответните списъци,
изготвени от кметовете, кметските наместници и ръководители на ЦАО
на населените места в Община Сливен;

- в списъците да е вписан броят на притежаваните от тях
регистрирани тревопасни селскостопански животни по видове, възраст
и брой;
- списъците да бъдат заверени от лицензирания ветеринарен лекар за
населеното място, удостоверяващ регистрацията на съответните
животни и съгласувани в Областна дирекция по безопасност на храните
град Сливен;
3.2. Задължава ползвателите на пасища, мери и ливади –
общинска собственост:

Да спазват „Правила за ползване на пасищата, мерите и
ливадите на територията на Община Сливен”, представляващи
Приложение 2 към годишния план.

Да заплащат съответна годишна „такса за общо ползване” на
пасищата, мерите и ливадите, съгласно Наредбата за управление и
разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и
водни ресурси в община Сливен.
4. Дава съгласие за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от
ОПФ на територията на община Сливен за срок от 6 стопански години,
включени в списък Приложение 1 и Приложение 1.1 неразделна част от
настоящото решение за индивидуално ползване на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Имотите
се разпределят от комисия назначена от кмета на общината, която
определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и от
ЗСПЗЗ, както и по реда, разписан в Правилника за прилагане на закона
/ППЗСПЗЗ/.
5. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на
имотите при наличие на необходимите площи в определените срокове
регламентирани в ЗСПЗЗ.
6. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключва договори въз
основа на протоколите на комисията, след заплащане на наемната или
арендната цена, определена по пазарен механизъм, но не по-нисък размер
от средното годишно рентно плащане за съответното землището,
определено със заповед на Директора на ОД „Земеделие” гр. Сливен.
7. Останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението
могат да се отдават под наем чрез търг за индивидуално ползване,
съгласно регламентирания ред в ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за 1
(една) стопанска година.
8. Кметът на общината следва ежегодно да извършва проверки,
съобразно разпоредбите на чл.37м от ЗСПЗЗ, за спазване на условията по
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

9. Идентификацията на имотите по КВС (Карта на възстановената
собственост) в ОС „Земеделие” Сливен, да се извършва след представяне
на Решението на Общински съвет Сливен.
10. Таксата за общо ползване на общинските мери и пасища да се
събира съгласно – „Тарифа за таксата за общо ползване на мери и пасища”,
към Наредбата за управление и разпореждане със земеделски земи от
общинския поземлен фонд и водни ресурси в община Сливен.
11. Задължава кмета на общината, кметовете на населените места,
кметските наместници и ръководители на ЦАО да следят за изпълнението
на правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади и да не
допускат ползването им от ползватели, които не са заплатили определената
такса или наемна цена.
12. За землищата на с. Глуфишево, с. Гавраилово, с. Панаретово, с.
Калояново, и с. Градско, за които не е направено разпределение в
определения срок за общо или индивидуално ползване съгласно чл. 37и,
ал. 3 от ЗСПЗЗ по Приложение 1 и Приложение 1.1, да бъдат разгледани и
разпределени от комисията при условията на чл. 37и, ал. 6 подадените
Заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за съответните землища.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 112
Разваляне на договор за арендуване на земеделска земя от 31.07.2003г.,
сключен между „Латика” ООД и Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кметът на Община Сливен да предприеме действия
за разваляне на договор за арендуване на описаната по-горе земеделска
земя от 31.07.2003г., сключен между „Латика” ООД и Община Сливен,
вписан в Служба по вписванията при Сливенски районен съд под №158,
том V, вх. №4752 от 16.09.2003г.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да предприеме всички
необходими действия във връзка с развалянето на арендния договор.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 113
Предварителен договор за прехвърляне право на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5
от ЗУТ, чл. 43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „БУРГЕР
ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК ……… правото на собственост на
общински терен с площ 116 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.524.4, целия с площ от 772 кв.м., адрес: гр. Сливен,
кв. Сини камъни, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
нтп: за първостепенна улица по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп.
директор на Агенция по кадастъра, срещу заплащане сумата от 10 000 лева
(десет хиляди лева) без ДДС.
2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план-план за регулация за кв.591, ж.к. „Сини камъни“, гр.
Сливен, частите от ПИ с идентификатор 67338.524.4-публична общинска
собственост, придадени по регулация към новообразувани урегулирани
поземлени имоти III-„За магазин за строителни материали“ и IV-„За
магазин за хранителни стоки“, променят характера си от публична
общинска в частна общинска собственост.
3. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„БУРГЕР ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
4. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имота по т.1.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 114
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с.Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
1. Урегулиран поземлен имот ХVІІ-7973 в кв.16 с площ от 991 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост № 342 от 29.10.2015г.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря,
общ.Сливен, с данъчна оценка от 4078,10 лева.
Начална цена 6610 лева (шест хиляди шестстотин и десет лева)
без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-7974 в кв.16 с площ от 991 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост № 343 от 12.11.2015г.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря,
общ.Сливен, с данъчна оценка от 4078,10 лева.
Начална цена 6610 лева (шест хиляди шестстотин и десет лева)
без ДДС.
ІІ. 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 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 115
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори 67338.425.227,
67338.434.261, 67338.434.235 и 67338.433.52 находящи се в
м.„Рамануша“, м.„Плоски рът” и м.„Батмиш“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните
поземлени имоти - частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.425.227, с площ от 451
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК,
гр.Сливен, местност „Рамануша”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, при
съседи: 67338.425.22, 67338.425.15, 67338.423.21, актуван с АОС №
3376/08.10.2015г.
Начална тръжна цена 550 лева (петстотин и петдесет лв.) без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.261, с площ от 650
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011 г. на началник
на СГКК-Сливен, гр.Сливен, местност „Плоски рът”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при
съседи:67338.434.258, 67338.434.263, 67338.434.320, 67338.434.262,
актуван с АОС № 3329/08.06.2015г.
Начална тръжна цена 700 лева (седемстотин лв.) без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.235, с площ от 871
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011 г. на началник
на СГКК-Сливен, гр.Сливен, местност „Плоски рът”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи:
67338.434.234, 67338.434.258, 67338.434.236, 67338.434.320, 67338.434.224,
актуван с АОС № 3328/08.06.2015г.
Начална тръжна цена 930 лева (деветстотин и тридесет лв.) без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.52, с площ от 544 кв.м.
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени
със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011 г. на началник на СГККСливен, гр.Сливен, местност „Батмиш”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при
съседи:
67338.433.64,
67338.433.46,
67338.433.45,
67338.433.43,
67338.433.42, 67338.433.53, актуван с АОС № 3397/20.01.2016г.
Начална тръжна цена 605 лева (шестстотин и пет лв.) без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Люцкан Филипов Александров и наследниците на Росен Филипов
Александров в ПИ с идентификатор 67338.701.330,
кв. „Речица”, ул. „Ракита” №19, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Люцкан
Филипов Александров и наследниците на Росен Филипов Александров
върху поземлен имот с идентификатор 67338.701.330, целият с площ от 973
кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.) по КККР одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, адрес: кв. „Речица”, ул.
„Ракита” №19, (УПИ I-1097, кв. 90 по ПУП на кв. Речица, гр. Сливен), чрез
изкупуване дела на Общината, представляващ 523/973 идеални части от ПИ
с идентификатор 67338.701.330, актувани с акт № 3363/03.09.2015г. за
частна общинска собственост.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 11 630 лв. (единадесет хиляди шестстотин тридесет), без ДДС.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 117
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща лекарски кабинет с полезна площ 12 кв.м.,
находящ се в едноетажна масивна сграда – здравен дом, парцел І,
кв. 13 по плана на с. Глушник, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща лекарски кабинет с полезна площ 12 кв.м.,
находящ се в едноетажна масивна сграда – здравен дом, парцел І, кв. 13 по
плана на с. Глушник, общ. 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: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 20 (двадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
3. Изисквания към кандидатите:
 Да са с регистрирана практика за първична или специализирана
медицинска помощ;

 Сключен договор с НЗОК за първична или специализирана
медицинска помощ;
 Възстановяването и обзавеждането на лекарския кабинет да стане
за сметка на наемателя.
4. Възлага на Кмета на община Сливен организирането, провеждането
на търга за отдаване под наем на частта от имота по т.1 и сключването на
договора за наем със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 118
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на вещ, общинска собственост, представляваща
трактор със съоръжения за багер и фадрома BX/TX 80 БОЛГАР

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл.
39, ал. 2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Да се извърши продажба на вещ, общинска собственост,
представляваща трактор със съоръжения за багер и фадрома BX/TX 80
БОЛГАР, при следните условия:
 Процедура за продажба на вещта: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна цена: 1900 (хиляда и деветстотин) лева с ДДС;
 Депозит: 1900 (хиляда и деветстотин) лева;
 Стъпка на наддаване: 100 (сто) лева.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да организира провеждането
на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 119
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на вещ, общинска собственост, представляваща
електронна автомобилна везна тип ESIT JUMBO-PWI

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл.
39, ал. 2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба на вещ, общинска собственост,
представляваща електронна автомобилна везна тип ESIT JUMBO-PWI,
състояща се от платформа с тензометрични датчици и електронен
измервателен блок с шест разрядна индикация и клавиатура, при следните
условия:
 Процедура за продажба на вещта: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна цена: 17800 (седемнадесет хиляди и осемстотин)
лева с ДДС;
 Депозит: 1780 (хиляда седемстотин и осемдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 250 (двеста и петдесет) лева;
 Изискване към купувача: всички средства за демонтаж, транспорт
и монтаж на актива да са за сметка на купувача.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да организира провеждането
на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 120
Утвърждаване съставите на обществените комисии за избор на
носители на наградите на Община Сливен
На основание чл. 66 ал. 1 от Наредба за символиката на Община
Сливен, приета с Решение № 1244/24.04.2014 г. на ОбС, и чл. 21, ал.1, т.1
от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” до края на
мандата през 2019 г., съгласно Приложение 1.
2. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за публицистика, историческо-краеведческа дейност и
опазване на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския
край „Д-р Иван Селимински” до края на мандата през 2019 г., съгласно
Приложение 2.
3. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков” до края на
мандата през 2019 г., съгласно Приложение 3.
4. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за висока гражданска отговорност в областта на
здравеопазването и социалната политика на Община Сливен
„Милосърдие” до края на мандата през 2019 г., съгласно Приложение 4.
5. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за принос в издигане на учителската професия и доказани
високи професионални умения „Аргира Жечкова” до края на мандата през
2019 г., съгласно Приложение 5.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Приложение 1
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”
Председател:

Тодор Терзиев – художник

Зам. председател:

арх. Петър Чернинков – архитект

Секретар:

Соня Келеведжиева – общински съветник,
преподавател, писател, литературен критик

Членове:

1. Пепа Чиликова – заместник кмет
2. Николай Недялков – театровед, директор на ДТ
„Стефан Киров”
3. Даниела Дякова – оперна певица, директор на
Симфоничен оркестър – Сливен
4. Деньо Денев – поет
5. Ефимия Павлова – актриса, директор на
Държавен куклен театър – Сливен
6. Найден Дойнов – музикант, преподавател
7.
Александър
Дойчинов
–
художник,
преподавател, председател на представителството
на СБХ в Сливен
8. Петър Сяров – писател, журналист
9. Веселина Седларска – писател, журналист
10. Щилияна Василева – журналист

Приложение 2
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
„Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”
Председател:

д-р Владимир Демирев – етнолог, фолклорист

Зам. председател:

Милена Чолакова – общински съветник

Секретар:

Вълкан Янев – богослов

Членове:

1. Стоян Марков – заместник кмет
2. Веселина Тонева – филолог
3. Васил Дечев – историк
4. Николай Сираков – археолог
5. Йорданка Раданчева – журналист, историк
6. Кети Пирдопска – председател на Сдружение
„Мати Болгария”
7. Росица Петрова – библиограф
8. Светослав Милев – скулптор, изкуствовед
9. Таня Станчева – историк
10. Тони Димитрова – инженер

Приложение 3
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ”
Председател:
Зам. председател:

Васил Йовчев – бизнесмен
Румен Иванов – заместник кмет

Секретар:

Радостин Бозуков – общински съветник

Членове:

1. Здравко Костадинов – общински съветник
2. Кольо Колев – председател на Сливенска
търговско-промишлена палата
3. Петко Дюлгеров – директор на ТД на НАП –
Сливен
4. Антон Захариев – директор на Териториално
статистическо бюро
5. Стефан Робето – директор на РУСО
6. Деян Баев – банкер
7. Стефан Стефанов – областен председател на
Камара на строителите
8. Калоян Ганев – бизнесмен
9. Георги Добрев – бизнесмен
10. Росен Афузов – бизнесмен

Приложение 4
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
„МИЛОСЪРДИЕ”
Председател:

д-р Димитър Павлов – общински съветник

Зам. председател:

Тотка Костова – директор на Регионалната дирекция
за социално подпомагане – Сливен

Секретар:

Дилян Стойков – началник отдел „Социални
дейности, здравеопазване и спорт”

Членове:

1. д-р Николай Иванов –
Регионалната колегия на БЛС

председател

на

2. д-р Петя Балулова – директор на РЗИ – Сливен
3. Желязка Даскалова – председател на
Регионалната колегия на професионалистите по
здравни грижи – Сливен
4. Марлена Данева – директор на дирекция
„Социално подпомагане” – Сливен
5. Екатерина Досева – председател на „Сдружение
на онкологично болни и приятели”
6. Генка Иванова – председател на фондация
„Инициатива и съпричастност”
7. Тончо Тончев – председател на Дружеството на
инвалидите – Сливен
8. д-р Нина Борова – общински съветник
9. д-р Иван Данчев – общински съветник
10. д-р Алексей Алексиев – общественик

Приложение 5
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
„АРГИРА ЖЕЧКОВА”
Председател:

Лидия Димитрова – учител

Зам. председател:

Соня Келеведжиева – общински съветник

Секретар:

Донка Славова – гл. експерт в отдел „Образование,
култура и вероизповедания”

Членове:

1. Пепа Чиликова – заместник кмет
2. Галина Вучкова – общински съветник
3. Иван Петров – общински съветник
4. д-р Михаил Жечков – общественик, родственик
на Аргира Жечкова
5. Бисерка Михалева – началник на Регионалния
инспекторат по образование – Сливен
6. Гинка Стоянова – председател на Демократичен
съюз на жените
7. Светла Димитрова – журналист
8. Светомир Минчев – началник отдел „Връзки с
обществеността, протокол и международно
сътрудничество”
9. Иванка Калайджиева – учител
10. Милена Чолакова – общински съветник

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 121
Утвърждаване състава на комисията към Общ.фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица
живеещи на семейни начала в Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Утвърждава комисия за осъществяване на дейността на Общинския
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен в
състав, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
ИВАН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
МИЛЕНА ЧОЛАКОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЧОБАНОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ;
7. ПЕПА ЧИЛИКОВА – ЗАМ. КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

II. Избира за Председател на комисията
МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 122
Приемане на отчет за дейността на МКБППМН –
община Сливен за 2015 г.

На основание Раздел II, чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчет за дейността на МКБППМН – Община Сливен
за 2015 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 123
Утвърждаване годишния отчет за дейността
на Фонд „Култура” към Община Сливен и Годишната приходно-разходна
план-сметка за 2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1, т.4 от
Правилника за организацията на работата на Общински фонд „Култура”
към Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА годишния отчет за дейността на Фонд „Култура”
към Община Сливен и Годишната приходно-разходна план-сметка за 2015
год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 124
Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния
устройствен план на част от кв.11, Промишлена зона, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
за урегулиран поземлен имот I-„За фирма „Комунално стопанство”, кв.11
по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, като УПИ I, представляващ
имот с идентификатор 67338.601.136 по кадастралната карта на гр. Сливен
се разделя на два нови УПИ, съответно УПИ I-„За фирма „Комунално
стопанство” и УПИ XXXIX с отреждане „За площадка за третиране на
отпадъци”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 125
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот 056022,
м.”Стопански двор”, землището на с.Гергевец, 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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот имот 056022, м.”Стопански двор”,
землището на с.Гергевец, общ.Сливен с цел преотреждане на имота за
„Разширение на предприятие за месопреработка и фотоволтаици на покрива
за собствени нужди”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 056022, м.”Стопански двор”,
землището на с.Гергевец, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 126
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
68117.11.6636, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, 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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 68117.11.6636,
м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
68117.11.6636, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 127
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот 010003, м.”До коруча”,
землището на с.Самуилово, 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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот 010003, м.”До коруча”, землището на
с.Самуилово, общ.Сливен с цел преотреждане на имота за „Производствена
и складова дейност”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 010003, м.”До коруча”, землището
на с.Самуилово, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 128
Отмяна на Решение № 1722/26.03.2015 год. за отпускане финансови
средства на XII ОУ „Елисавета Багряна” Сливен за участие
на Танцов състав „Детелини” при училището в Международния детски
фестивал „Прага-2015”- Чехия

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОТМЕНЯ Решение № 1722/26.03.2015 год. за отпускане
финансови средства на XII ОУ „Елисавета Багряна” Сливен за участие на
Танцов състав „Детелини” при училището в Международния детски
фестивал „Прага-2015”-Чехия.
2. ЗАДЪЛЖАВА XII ОУ „Елисавета Багряна” Сливен да възстанови
финансовите средства в размер на 600 /шестстотин/ лева в срок до 22
април 2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 129
Отпускане финансови средства на НЧ “Пробуда-1932” с. Камен
за участие на самодейните колективи при читалището в предаването
„От българско по-българско” на телевизия СКАТ на 12.03.2016 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
5/19.01.2016г. на ПК по ОНКВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на НЧ „Пробуда-1932” с. Камен за участие на самодейни
колективи при читалището в предаването „От българско по-българско” на
12.03.2016 год.
2. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
3. НЧ „Пробуда-1932” с. Камен да представи до 20 юни 2016 год.
отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 130
Отпускане финансови средства на НЧ „Изгрев 1928” с. Драгоданово
за осигуряване на награден фонд на Регионален събор
на маскарадните игри 2016

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
7/09.02.2016г. на ПК по ОНКВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на НЧ „Изгрев 1928” с. Драгоданово за осигуряване на
награден фонд на Регионален събор маскарадните игри 2016 год.
2. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
3. НЧ „Изгрев 1928” с. Драгоданово да представи до 20 юни 2016
год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура
и вероизповедания при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 131
Отпускане финансови средства
на ГПЗЕ „Захари Стоянов” за отбелязване 25 -я юбилей
на театрална формация „Класика” при гимназията

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
7/09.02.2016г. на ПК по ОНКВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на ГПЗЕ „Захари Стоянов” за отбелязване на 25-я юбилей на театрална
формация „Класика” при гимназията.
2. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
3. ГПЗЕ „Захари Стоянов” да представи в срок до 22 юли 2016 год.
отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 132
Отпускане финансови средства на Дружество за приятелство
с народите на Русия и ОНД – Сливен за участие на деца от община
Сливен във фестивали на руската песен и танц

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
6/26.01.2016г. на ПК по ОНКВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева на
Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД-Сливен за участие
на учащи се от Сливен в Петнадесетия регионален фестивал на руската
песен и танц, който ще се проведе на 24 март 2016 год.; в Деветия
национален фестивал на руската песен и танц /месец май 2016 год./ в
Сливен и в Международния конкурс „София-Москва; България-Русия:
вчера, днес и утре”.
2. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
3. Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД-Сливен да
представи до 20 юни 2016 год. отчет за изразходваните средства и
видеоматериал за проведеното мероприятие в ПК по образование, наука,
култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 133
Изменение на Решение № 62/18.12.2015 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ т.IV.1. на Решение № 62/18.12.2015 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 134
Отпускане на еднократни финансови помощи

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Правилата за реда и
начина за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/ лева на:
1. Василка Петрова Петрова, живуща в град Сливен, …………….. за
възстановяване и поддържане на здравословното й състояние и за
покриване на част от разходите, направени за погребението на майка й.
2. Жана Дечева Димитрова, живуща в град Сливен, …………… за
възстановяване и поддържане на здравословното й състояние.
3. Радка Ташева Петкова, живуща в град Сливен, ……….. за
осигуряване нормални условия за живот на детето й.
4. Сали Хюсеинов Деведжиев, живущ в град Сливен, ……….. за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние.
ІI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на
Пепа Николова Димитрова, живуща в гр. Сливен, ………….. за
бъбречна трансплантация.
III. Средствата по т.І и II да се осигурят от бюджета на общината по
§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
ІV. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на
финансови помощи на граждани от бюджета на Община Сливен

ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
28.04.2016 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 25.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

