Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 135
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 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:

1. В т. 4. от Решение № 70/28.01.2016 г. числото „0” се заменя с
числото „25000000”.
2. В т. 6. от Решение № 70/28.01.2016 г. числото „12863718” се
заменя с числото „27617895”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
Промяна на обекти в полза на местната общност
финансирани от банков заем

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя т. 2 от Решение № 1134/24.01.2011 г.:
„2. Със средствата от дългосрочния общински заем по т. 1 да бъдат
финансирани инвестиционни проекти както следва:
2.1. Проект „ Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” –
1 530 391 евро (2 993 185 лв.);
2.2. Проект „Водоснабдяване на кв.”Ново село” 2а, местности
„Среди дол”, „Хисарлъка” и „Градището” в селищно образувание
„Изгрев”, гр. Сливен – 998 206 евро (1 952 321 лв.);
2.3. Проект „Реконструкция на уличната мрежа в кв.”Сини камъни” –
гр.Сливен – 848 444 евро (1 659 412 лв.);
2.4. Проект „Основен ремонт на път ІV- 66088 Злати войвода –
Струпец – Бинкос” – 199 871 евро (390 913 лв.);
2.5. Проект „Алеи гробищен парк” гр.Сливен – 259 933 евро (508 385
лв.);
2.6. Проект „Пристройка и разширение на Регионална библиотека
”Сава Доброплодни” – гр. Сливен – 71 726 евро (140 283 лв.);
2.7. Обект „Ремонт физкултурен салон и коридори VІІІ – мо ОУ
”Юрий Гагарин” гр. Сливен – 98 138 евро (191 941 лв.);
2.8. Обект „ Основен ремонт на Детска ясла № 15” – 186 880 евро
(365 505 лв.);

2.9. Обект „Благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър” от о.т. 839 до
о.т. 932 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен” – 1 101 504 евро (2 154 354 лв.);
2.10. Обект „Отваряне на ул. „Г.С.Раковски” в гр. Сливен” – 657 082
евро (1 285 141 лв.);
2.11. Обект „Кръгово кръстовище на бул. „Цар Симеон” и ул.
„Генерал Скобелев” по плана на ЦГЧ – гр. Сливен” – 183 826 евро (359
532 лв.).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 137
Поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни
книжа – облигации, при условията на частно предлагане

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т.
1 и т. 2 и чл. 17 от ЗОД,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Издава облигации при условията на частно предлагане, като
определя:
1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на
облигационния заем – 25 000 000 лв. Средствата ще бъдат използвани за
капиталови разходи (бъдещи и неразплатени) и погасяване на
съществуващи задължения на община Сливен, поети под формата на
общински дълг, съгласно ЗОД – Приложение № 1.
2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева.
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински
дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации.
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – с
обезпечение под формата на залог върху бюджетната сметка на Община
Сливен, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна
субсидия.
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване –
Падежът на емисията е до 15 години, считано от датата на издаване на
облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД, като от този
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.
Срокът за плащане на главницата е 13 години с до 2 години гратисен
период. Начин на издължаване на главницата – на до 26 равни вноски по

главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както
следва: 25 равни вноски всяка от която за сума, която се дели на 25 000 на
число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна
вноска за окончателно погасяване. Амортизационните плащания се правят
на 15-то число в края на всяко шестмесечие след изтичане на гратисния
период на емисията Институцията, обслужваща плащанията по лихви и
главници, е „Централен депозитар“ АД.
6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – плаващ лихвен процент ,
формиран на база 6-месечен SOFIBOR плюс надбавка не по-висока от
2,3%.
7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:
7.1. Такса на инвестиционния посредник – до 20 000 лв. покриваща
такси и услуги за инвестиционно посредничество;
7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен
депозитар” АД – по Тарифа;
7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска
банка – по Тарифа на Банката;
8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:
8.1. Брой облигации – 25 000 броя. Номиналната и емисионна
стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 лева. При
определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;
8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са
поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани
при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в
“Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват
еднакво право на вземане срещу Общината;
8.3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото
на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на
притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва
(купонно плащане);
8.4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5
работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите,
водена от „Централен депозитар” АД;
8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за
записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1,
буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя
на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се
счита за успешно приключило, съответно - заемът за валидно сключен,
когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от
25 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е

внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации.
Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за
валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за
записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена
пълната емисионна стойност на облигациите;
8.6. Началната дата за записване на облигациите ще се определи
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с
потенциални инвестиционни посредници, като същата не може да бъде покъсно от 27.05.2016 година;
8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от
началната дата;
8.8. Общинският съвет овластява Кмета на общината с правото да
удължи еднократно началната дата или срока за записване на облигациите,
но не повече от 3 месеца от предвиденото;
8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до
три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на
облигациите;
8.10. Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и
заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова
борса – София” АД (БФБ) и член на Централен депозитар АД,
осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за негова сметка
или сметка на негов клиент;
8.11. Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на
емисионната стойност;
8.12. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез
платежния документ, който получават записалите облигации лица при
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен
посредник. ЦД издава Депозитарни разписки на лицата, придобили
облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник;
8.13. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила
– подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до
изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани помалко от 25 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се
изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се
връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок
до един месец от окончателния край на записването;
8.14. Последващи действия за допускане на емисията облигации за
търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на първичното
частно предлагане;

8.15. Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива
на издателя след петата година от датата на издаване, на датата на всяко
купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от
5 000 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена
цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;
8.16. Общината като Емитент е съответното задължено по
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице
следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар” АД
сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите
лихви в срок не по-малко от 5 работни дни предварително;
8.17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на
облигационерите.
8.18. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с
инвестиционен посредник, който да изготви Меморандум за частно
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира
пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически
действия за изпълнение на настоящото решение;
8.19. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка
на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата,
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред – чрез интернет на
страницата на Общината и избрания инвестиционен посредник.
Задължава Кмета на Община Сливен да внася отчет в Общински
съвет – Сливен на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото
решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 138
Изменение и допълнение на решение № 71 от 28.01.2016 г.
на Общински съвет Сливен за структурата и числеността
на общинска администрация Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Изменя и допълва решение № 71 от 28.01.2016 г., считано от
01.04.2016 г., като „Общинска администрация кметства” било 87.5, става
109.5, а общата численост става 350,5.
2. Настоящото решение е неразделна част от решение №
71/28.01.2016 г. на Общински съвет Сливен.
3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание
чл. 60, ал. 1 от АПК.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 139
Определяне индивидуалния размер на основните месечни заплати и
допълнителното им възнаграждение за трудов стаж и професионален
опит на кметовете на кметства

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, чл.2, т.4 и чл.8, ал.2 от ПМС 67/14.04.2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 1201/27.03.2014 г. на Общински съвет Сливен.
2. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете
на кметства, съгласно Приложение № 1, считано от 01.04.2016 г.
3. Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж
и професионален опит се определя в размер на 1 на сто от основната
месечна заплата за всяка година придобит трудов стаж и професионален
опит.
4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на
Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 140
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г. и
разчета за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд
за 2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(влязло в сила Решение № 71/28.01.2016 г. на Общински съвет – Сливен) се
допуска предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
март 2016 г.
2. Приложение 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2016 г.
3. Приложение 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2016 г.
4. Приложение 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите
разходи на Община Сливен за 2016 г. по източници на финансиране.
5. Приложение 5 - Разшифровка за капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ – 2016 г.

6. Приложение 6 - Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Националния фонд - 2016 г.
7. Приложение 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 141
Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.
в частта за местните дейности на Община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в частта за
местните дейности на Община Сливен.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2017-2019 г. на
постъпленията от месни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 2 – Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз - 2017-2019 г.
3. Приложение № 3 – Прогноза за намерение за поемане на
задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за
периода 2017-2019 г.
4. Приложение № 4 – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми
на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по
нови заеми за периода 2017-2019 г.
5. Приложение № 5 – Прогноза на разходите на начислена основа за
лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и
намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода
2017-2019 г.

6. Приложение № 6 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2019 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на ЦКВЗ
СЛИВЕН ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
7. Приложение № 7 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на ЦКВЗ
СЛИВЕН ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2019 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на „ДКЦ 1
– Сливен” ЕООД – Сливен.
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Баланс за 2015 г. Прогноза
за
периода
2016-2019
г.
на
„ДИАГНОСТИЧНО
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – СЛИВЕН” ЕООД – Сливен.
10. Приложение № 10 – „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР 2 – СЛИВЕН” ЕООД - Приложение № 10а – Прогноза за
приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 20162018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
– Прогноза за приходите и разходите.
11. Приложение № 11 – „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР 2 – СЛИВЕН” ЕООД - Приложение № 10а – Прогноза за
приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 20162018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
– Прогноза за активите и пасивите.
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – отчет за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2014-2015 г. и
прогноза за 2016-2019 г. на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД.
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Баланс за 2014-2015 г. Прогноза 2016-2019 г. на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД.
14. Приложение № 14 – „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г. и за активите и
пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за
приходите и разходите.
15. Приложение № 15 – „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г. и за активите и
пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за
активите и пасивите.
16. Приложение № 16 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на „Пътнически превози” ЕООД гр. Сливен за периода 2017-

2019 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година –
Прогноза за приходите и разходите.
17. Приложение № 17 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на „Пътнически превози” ЕООД гр. Сливен за периода 20172019 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година –
Прогноза за активите и пасивите.
18. Приложение № 18 – Приложение № 10а за приходите и разходите
на нефинансовите предприятия за периода 2014, 2015 г. и прогноза за
2016-2019 г. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
СПОРТНА МЕДИЦИНА СЛИВЕН” ЕООД.
19. Приложение № 19 – Приложение № 10а на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА СЛИВЕН”
ЕООД.
20. Приложение № 20 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите - „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - СЛИВЕН” ЕООД.
21. Приложение № 21 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите - „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - СЛИВЕН” ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 142
Свикване на извънредно неприсъствено общо събрание
на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД

На основание чл.137, ал.1 и чл.139, ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.19,
ал.4 от Дружествения договор на „ВиК-Сливен” ООД,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Разрешава на Управителят на „ВиК–Сливен” ООД да сключи
договор с „Банка ДСК” АД (след проведената от дружеството процедура за
избор на финансова институция), за издаване на безусловна и неотменима
банкова гаранция в полза на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК–Сливен” ООД, при следните условия:
1.1. Безусловната и неотменима банкова гаранция да послужи за
обезпечение на всички задължения, съгласно чл.10.10 от Договора,
сключен на 26.02.2016 г.;
1.2. Безусловната и неотменима банкова гаранция да е със срок на
валидност 5 години;
1.3. За обезпечение на банковата гаранция да бъде открита депозитна
сметка на „ВиК–Сливен” ООД със сумата от 10 425.00 лева в „Банка ДСК”
АД.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
3. Възлага на Председателя на Общински Съвет–Сливен
своевременно да уведоми Управителя на „ВиК–Сливен” ООД за взетото
решение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 143
Обявяване конкурс за избор на управител
на „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД

На основание чл.39, ал.3, чл. 40, ал.1 и ал.2 от Наредбата 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. Обявява конкурс за избор на управител на „Общинска охрана и
СОТ – Сливен” ЕООД, както следва:
а/ Критерии за избор на кандидат:
 Образование – висше-магистър
 5 /пет/ години трудов стаж
 3 /три/ години управленски опит
 Бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2016 г. – 2018 г./
б/ конкретни параметри – определят се съгласно чл.41 от Наредбата
за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала, в срок до
20.04.2016 г.
в/ Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 16:00
часа на 27.05.2016 г. в деловодството на община Сливен.
г/ Комисия по провеждане на конкурса в състав:
Председател: Румен Иванов – заместник кмет
Членове:
1. Любомир Стамов – общинска администрация, правоспособен
юрист

2. Антоний Андонов – общински съветник, член на ПК по ОК
3. Атанас Делибалтов – общински съветник, член на ПК по ОК
4. Кирчо Димитров – общински съветник
Резервни членове:
1. Милена Динева – общинска администрация, юрисконсулт
2. Здравко Костадинов – общински съветник
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.
3.Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 144
Освобождаване на директора
на ОП„Общински пазари” гр. Сливен и обявяване на конкурс
за избор на директор на предприятието

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 и чл.39, ал.3 от
Наредбата 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 управлението на ОП „Общински
пазари” гр. Сливен с ИВАН ИЛИЕВ СУЛТАНОВ.
2. ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността директор на
Общинско предприятие „Общински пазари” гр. Сливен Жанета Кънева
Стойчева.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на ОП „Общински пазари” с Жанета Кънева
Стойчева.
4. Обявява конкурс за избор на директор на ОП „Общински пазари”Сливен по реда на Глава IX от Наредбата за реда за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала.
5. Определя краен срок за подаване на документите за участие в
конкурса до 16 часа на 27.05.2016 г. в деловодството на общината при
следните критерии:
 Образование – висше;
 Минимум 5/пет/ години стаж;
 Бизнес програма за развитие и управление на предприятието.

6. Комисията по провеждане на конкурса да се състои от 5 члена в
състав:
Мустафа Мустафов - председател, общински съветник
Радослав Кутийски - член, общински съветник
Георги Стоянов член - общински съветник
Румен Иванов – представител на общинска администрация, зам.кмет
на община Сливен
Милена Динева – представител на общинска администрация,
правоспособен юрист
Резервни членове:
Здравко Костадинов - общински съветник
Гергана Савова - представител на администрацията, н-к отдел
ТДТКЗП
7. Комисията да вземе решение по конкретните параметри на
провеждането на конкурса, съгласно чл.41 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала, в срок до 25.04.2016 г.
8. Възлага на Кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.
9. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 145
Освобождаване на директора
на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен и обявяване на
конкурс за избор на директор на предприятието

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 и чл.39, ал.3 от
Наредбата 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 управлението на ОП „Земеделие, гори
и водни ресурси” гр. Сливен с Лиляна Савова Симеонова.
2. ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността директор на
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен
Даниела Костадинова Йорданова.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” с
Даниела Костадинова Йорданова.
4. Обявява конкурс за избор на директор на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси” гр. Сливен по реда на Глава IX от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала.
5. Определя краен срок за подаване на документите за участие в
конкурса до 16 часа на 27.05.2016 г. в деловодството на общината при
следните критерии:
 Образование – висше, отговарящо на разпоредбите на чл.181, ал.6
от Закон за горите;
 Минимум 5/пет/ години стаж;

 Бизнес програма за развитие и управление на предприятието.
6. Комисията по провеждане на конкурса да се състои от 5 члена в
състав:
Мустафа Мустафов - председател, общински съветник
Минчо Афузов - член, общински съветник
Георги Стоянов член - общински съветник
Румен Иванов - представител на общинска администрация, зам.кмет
на община Сливен
Милена Динева - представител на общинска администрация,
правоспособен юрист
Резервни членове:
Здравко Костадинов - общински съветник
Гергана Савова - представител на администрацията, н-к отдел
ТДТКЗП
7. Комисията да вземе решение по конкретните параметри на
провеждането на конкурса, съгласно чл.41 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала, в срок до 25.04.2016 г.
8. Възлага на Кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.
9. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 146
Създаване на Временна комисия за изработване на проект
на Наредба за обществения ред на територията на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Създава Временна комисия за изработване на проект на Наредба за
обществения ред на територията на община Сливен.
ІІ. Избира за членове на комисията:
1. Борислав Павлов – общински съветник
2. Валя Радева – Секретар на Община Сливен
3. Венелин Гецов – н-к сектор „Охранителна полиция” при РУСливен
4. Георги Николаев – общински съветник
5. Йордан Лечков – общински съветник
6. Кирчо Димитров – общински съветник
7. Мария Григорова – общински съветник
8. Момчил Пантелеев – общински съветник
9. Панайот Хаджирусев – н-к група „Охрана на обществения ред”
към сектор „Охранителна полиция”
10. Радостин Бозуков – общински съветник
11. Петко Чолаков – управител на „Общинска охрана и
СОТ”ЕООД
12. Румен Иванов – зам.- кмет на община Сливен
13. Сава Петров – н-к група „Охранителна полиция” при РУСливен

14. Тодор Тодоров – н-к сектор Пътна полиция при ОД на МВР Сливен
ІІІ. ИЗБИРА за председател на ВрК за изработване на проект на
Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
Валя Радева – Секретар на Община Сливен
ІV. Възлага на комисията в срок до 09 май 2016 год. да изработи
проект на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 147
Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет
взети през 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на
Общинския съвет, взети през 2015 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 148
Утвърждаване на доклада и финансовия отчет
за дейността на комисията на общински фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица,
живеещи на семейни начала в Община Сливен за 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.6 от
Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА доклада и финансовия отчет за 2015 година на
комисията на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на
репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни
начала в Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
Поправка правното основание на Решение № 1975/24.09.2015 г.
на Общински съвет Сливен, по предложение
на Районна прокуратура - Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Поправя Решение № 1975/24.09.2015г. на Общински съвет Сливен,
като правното основание вместо чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5, т.6 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, да се
замени с чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал.2 от
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от Правилник за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи.
II. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
1975/24.09.2015г. на Общински съвет Сливен.
III. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 150
Поправка правното основание
на Решение № 89/28.01.2016 г. на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Поправя Решение № 89/28.01.2016г. на Общински съвет Сливен,
като правното основание вместо чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5, т.6 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, да се
замени с чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал.2 от
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от Правилник за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи.
II. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
89/28.01.2016г. на Общински съвет Сливен.
III. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 151
Поправка правното основание
на Решение № 90/28.01.2016 г. на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Поправя Решение № 90/28.01.2016г. на Общински съвет Сливен,
като правното основание вместо чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5, т.6 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, да се
замени с чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал.2 от
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от Правилник за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи.
II. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
90/28.01.2016г. на Общински съвет Сливен.
III. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 152
Поправка правното основание
на Решение № 42/18.12.2015 г. на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Поправя Решение № 42/18.12.2015г. на Общински съвет Сливен,
като правното основание вместо чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5, т.6 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, да се
замени с чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал.2 от
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл.40, ал.4 от Правилник за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи.
II. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
42/18.12.2015г. на Общински съвет Сливен.
III. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 153
Допълнение на Решение № 111 от 25.02.2016 г.
на Общински съвет Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
т. 1. Допълва Приложение 1 към Решение № 111 от 25.02.2016 г.,
представляващо списък на пасищата и мерите от общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване, в частта за с. Желю войвода
съгласно приложения списък.
т. 2. Комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, при наличието на
подадени заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, за горепосочените землища,
да направи разпределение между правоимащите от мерите, пасищата и
ливадите, които са определени за общо ползване.
т. 3. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 111 от
25.02.2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 154
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 31.03.2016г.

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

Приложение І
І. Към раздел I - Продажба
№

1.

2.
3.

4.

имот
Площ (кв.м.)
Поземлен имот с идентификатор 67338.434.638,
с площ от 561 кв.м., гр.Сливен, местност
”Плоски рът”, трайно предназначение на
561 кв.м.
територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
с.Драгоданово, общ.Сливен, кв.26, УПИ ХІІІ218
Самостоятелен
обект
с
идентификатор
67338.525.191.2.2, адрес на имота: гр. Сливен,
кв. Българка № 76, вх.А, ет.2, ап.3
Самостоятелен
обект
с
идентификатор
67338.520.153.5.1, адрес на имота: гр. Сливен,
кв. Ново село, ул. „Братя Шкорпил № 46-в, ет.2,
ап.1

описание
нтп: за
земеделски
труд и отдих

80/530 ид.ч.

За жилищно
строителство

35,20

апартамент

51,07

апартамент

ІІ. Към раздел ІI – ОПС
№
1.

имот
Площ (кв.м.)
ОПС на пристрояване към съществуващ обект с
ЗП 40 кв.м.
идентификатор 67338.549.130.1 със ЗП 40 кв.м.,
гр.Сливен

описание
за магазин и
сервиз за гуми

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

имот
Площ (кв.м.)
Сграда с ид. № 67338.519.29.4 със ЗП 19 кв.м.,
намираща се в поземлен имот с ид. №
67338.519.29 с адрес: гр. Сливен 8800, ул.
19
„Братя Щкорпил“;

2.

Сграда с ид. № 67338.516.149.2 със ЗП 48 кв.м.,
намираща се в поземлен имот с ид. №
67338.516.149 с адрес: гр. Сливен 8800, кв.
„Република“;

48

описание
Клуб на
юридическо
лице с
нестопанска
цел (Клуб на
пенсионера)
Клуб на
юридическо
лице с
нестопанска
цел (Клуб на
пенсионера)

3.

4.

5.

6

7.

Сграда с ид. № 67338.540.213.1 със ЗП 35 кв.м.,
намираща се в поземлен имот с ид. №
67338.540.213 с адрес: гр. Сливен 8800, ул.
„Баба Тонка“№60-а;
Сграда с ид. № 67338.563.195.1 със ЗП 135 кв.м.,
намираща се в поземлен имот с ид. №
67338.563.195 с адрес: гр. Сливен 8800, кв.
„Даме Груев“;
Сграда с ид.№67338.546.33.1 със ЗП 142 кв.м.,
намираща се в поземлен имот с ид.
№67338.546.33 с адрес: гр. Сливен 8800, ул.
„Радецки“ №5.
Терен с размери 3,5/4,5 м и площ от 15,75 кв.м.,
находящ се в поземлен имот № 160, с.Сотиря,
общ. Сливен за разполагане на временен
преместваем обект за извършване на дейности в
сферата на търговията
Терен с размери с площ от 3,80 кв.м., находящ
се в ЦГЧ, гр.Сливен пред МБАЛ “Д-р Иван
Селимински“ за разполагане на временен
преместваем обект за извършване на дейности в
сферата на услугите.

35

135

142

Клуб на
юридическо
лице с
нестопанска
цел (Клуб на
пенсионера)
Клуб на
юридическо
лице с
нестопанска
цел (Клуб на
пенсионера)
Клуб на
юридическо
лице с
нестопанска
цел (Клуб на
пенсионера)

15,75

Търговска
дейност

3,80

За услуги

ІV. Създаване на раздел VІІ-Прекратяване на съсобственост, чрез делба
№

имот

Площ (кв.м.)

1.

Поземлен имот с идентификатор 67338.419.313,
гр. Сливен, местност „Барутни погреби“

1000 кв.м.

описание
нтп: ниско
застрояване
(до 10 м.)

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 155
Учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху вещ – частна общинска собственост, лек автомобил- марка
„Дачиа Логан”, рег. № СА1274РА, свидетелство за регистрация
№ 003872830, издадено от МВР – София

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 39, ал. 4 от
ЗОбС и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху вещ – частна общинска собственост, лек автомобил „Дачиа Логан”, с
рег. № СА 1274РА, свидетелство за регистрация № 003872830, издадено
от МВР – София за срок от 5 години на „Центъра за работа с деца на
улицата” с под наименование „Център за интензивна социалновъзпитателна подкрепа”, „Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище”
гр. Сливен.
2. Всички разходи във връзка с поддръжката на лекия автомобил са
за сметка и в рамките на стандартите за издръжка на социалната услуга
„Център за работа с деца на улицата” с под наименование „Център за
интензивна социално-възпитателна подкрепа”, „Преходно жилище” и
„Наблюдавано жилище” гр. Сливен.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да предприеме последващи
административни действия във връзка с изпълнение на Решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 156
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общински съвет –
Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл.
49, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет)
години на Общински съвет - Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите
– 2004” върху недвижими имоти, частна общинска собственост,
представляващи:
1. Сграда с ид. № 67338.519.29.4 със ЗП 19 кв.м., намираща се в
поземлен имот с ид. № 67338.519.29 с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Братя
Щкорпил”;
2. Сграда с ид. № 67338.516.149.2 със ЗП 48 кв.м., намираща се в
поземлен имот с ид. № 67338.516.149 с адрес: гр. Сливен 8800, кв.
„Република”;
3. Сграда с ид. № 67338.540.213.1 със ЗП 35 кв.м., намираща се в
поземлен имот с ид. № 67338.540.213 с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Баба
Тонка” № 60-а;
4. Сграда с ид. № 67338.563.195.1 със ЗП 135 кв.м., намираща се в
поземлен имот с ид. № 67338.563.195 с адрес: гр. Сливен 8800, кв. „Даме
Груев”;
5. Сграда с ид. № 67338.546.33.1 със ЗП 142 кв.м., намираща се в
поземлен имот с ид. № 67338.546.33 с адрес: гр. Сливен 8800, ул.
„Радецки” № 5.

ІІ. Освобождава Общински съвет – Сливен на сдружение „Съюз на
пенсионерите – 2004“ от заплащане на 2% административна такса върху
цената на правото на ползване за целия период, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 55,
б. „г“ от НОАМТЦУППТОС и 3,3 % данък върху цената на правото на
ползване върху целия период, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от НОРМД.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи нови договори за
безвъзмездно право на ползване върху имотите по т. I.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 157
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.434.638,
м. „Плоски рът”, 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 с явно наддаване на
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.434.638, с площ от 561 кв.м. 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: КД-1420-406/27.06.2011 г. на началник на СГКК-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: 67338.434.499, 67338.434.456, 67338.434.455, 67338.434.458,
67338.434.457, актуван с АОС № 3257/09.02.2015г
Начална тръжна цена 220 лева (двеста и двадесет лева) без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 158
Продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост,
представляващи жилища, апартаменти, находящи се
в гр. Сливен, 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:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи
жилища, апартаменти, както следва:
1.1. Апартамент № 3 с идентификатор 67338.525.191.2.2, адрес на
имота: гр. Сливен, кв. Българка № 76, вх.А, ет.2, ап.3, предназначение на
самостоятелния обект: жилище апартамент, брой нива на обекта: 1, площ:
35,20 кв.м., прилежащи части: мазе №3 с площ 8,90 кв.м., ведно със 7,67%
идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж
върху общинска земя, представляваща ПИ 67338.525.191 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-536/02.10.2012г. на Началника
на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 24 600 лв. без ДДС (двадесет и четири хиляди и
шестстотин лева).
1.2. Апартамент № 1 с идентификатор 67338.520.153.5.1, адрес на
имота: гр. Сливен, кв. Ново село, ул. „Братя Шкорпил № 46-в, ет.2, ап.1,
предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент, брой нива
на обекта: 1, площ: 51,07 кв.м., прилежащи части: избено помещение №1 с

площ от 16,27 кв.м., ведно с 15,44 кв.м., съответстващи на 14,40 % идеални
части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя, представляваща ПИ 67338.520.153 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-41/25.01.2013г. на Началника на СГККСливен.
Начална тръжна цена 35 908 лв. без ДДС (тридесет и пет хиляди
деветстотин и осем лева).
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 159
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 /2016г.-2017г./
на физически и юридически лица

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от
Наредбата за управление и разпореждане със земеделски земи от
общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно
наддаване, свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд и
земеделски земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, подробно описани в раздел VI. „Отдаване под наем и
аренда на земеделска земя” от Приложение 1 към Решение № 68 от
28.01.2016 г. за една стопанска година /2016г.-2017г./ на физически и
юридически лица.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да открие процедура по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и да сключи договори за
наем със спечелилите участници в търга.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 160
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост за разполагане на временен преместваем обект,
находящ се в ЦГЧ, гр.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.
19, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 5 от Наредба за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона
за устройство на територията на територията на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува схемата за разполагане на временен преместваем обект
от модулни касети с метална конструкция с площ 3,80 кв.м и височина до
2,20 м., разположен в ЦГЧ, пред МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, гр.
Сливен за монтиране на преместваем обект за услуги – автоматична
пощенска станция.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, описана в т.1, съгласно схемата.
3. Определя следните условия за отдаване под наем:
3.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване
3.2. Начална месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева без ДДС, втора
зона;
3.3. Депозит: 50 (петдесет) лева;
3.4. Стъпка на наддаване: 5 (пет) лев;
3.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;

3.6. Предназначение: за разполагане на временен преместваем обект
за извършване на дейности в сферата на услугите.
3.7. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица регистрирани по
смисъла на ТЗ.
3.8. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа
на подотчетни уреди е задължение на наемателя.
- Наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с
ползването на терена.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем и сключването на договор със
спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 161
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост за разполагане на временен преместваем обект,
находящ се в поземлен имот № 160, с.Сотиря, общ. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.
19, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 5 от Наредба за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона
за устройство на територията на територията на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува схемата за разполагане на временен преместваем обект
с размери 3,5/4,5 м и площ от 15,75 кв.м, разположен в поземлен имот №
160, с.Сотиря, общ. Сливен за разполагане на стандартен павилион за
търговия.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - публична
общинска собственост, описана в т.1, съгласно схемата.
3. Определя следните условия за отдаване под наем:
3.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване
3.2. Начална месечна наемна цена: 40 (четиридесет) лева без ДДС,
четвърта зона;
3.3. Депозит: 40 (четиридесет) лева;
3.4. Стъпка на наддаване: 4 (четири) лева;
3.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;

3.6. Предназначение: за разполагане на временен преместваем обект
за извършване на дейности в сферата на търговията.
3.7. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица регистрирани по
смисъла на ТЗ.
3.8. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа
на подотчетни уреди е задължение на наемателя.
- Наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с
ползването на терена.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем и сключването на договор за
наем със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 162
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община 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 Мариян
Иванов Пенчев върху следния недвижим имот представляващ урегулиран
поземлен имот ХІІІ-218 в кв.28, целият с площ от 530 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с. Драгоданово, общ.
Сливен, чрез изкупуване дела на Общината (80/530 ид.ч.) при граници на
УПИ: улица, УПИ ХІV-219, УПИ ІХ-215, УПИ Х-216, УПИ ХІІ-217 и
улица.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т. І възлиза
на 390 лева (триста и деветдесет лв.) 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 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 163
Прекратяване на съсобственост с „Апетит 2009” ЕООД,
чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 13/156 ид.ч.
от сграда с ид. 67338.542.24.5 по КККР,
адрес: гр. Сливен, кв.Клуцохор № 37

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и „Апетит
2009” ЕООД с ЕИК …………. върху недвижим имот, представляващ
сграда с идентификатор 67338.542.24.5, разположена в поземлен имот с
идентификатор 67338.542.24, адрес на сградата: гр. Сливен, кв. Клуцохор
№37, предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, чрез изкупуване
дела на общината (13/156 ид.ч.) на стойност 12 469,20 лв. (дванадесет
хиляди четиристотин шестдесет и девет лв. и двадесет ст.).
2. Признава по отношение на „Апетит 2009” ЕООД, че за Община
Сливен съществува задължение в размер на 11 350 лв. за подобрението,
което е получила в собственост, без да е участвала в направата и
финансирането.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 164
Прекратяване на съсобственост, чрез извършване на делба на ПИ
с идентификатор 67338.419.313 по КККР - гр. Сливен, м. „Барутни
погреби”, между Община Сливен и Марко Тодоров Султанов

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската
собственост, чл.45, ал.1, т.1 от НРПУРОИ и чл. 36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху следния
недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.419.313, с адрес: гр. Сливен, местност „Барутни
погреби”, целия с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), номер по предходен план: 2924088 по КККР одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, чрез
делба на нови самостоятелни имоти: УПИ XX-4088; УПИ XXVIII-4088 и
тупик за достъп до УПИ XX-4088 по ПУП на м.“Погребите“, селищно
образувание „Изгрев“, землище Сливен, одобрен със заповед № РД-151667/29.07.2015г. на кмета на Община Сливен, при следните условия:
1. Община Сливен получава в дял и става собственик на поземлен
имот с проектен идентификатор 67338.419.389 (тупик-улица), с площ 110
кв.м., при съседи: 67338.419.312, 67338.419.134, 67338.419.315,
67338.419.388, 67338.419.387, съгласно скица - проект № 15-2684821.01.2016г. на СГКК- гр. Сливен. Оценката на имота възлиза на 1 837 лв.
(хиляда осемстотин тридесет и седем лв.)
2. Община Сливен получава в дял и става собственик на поземлен
имот с проектен идентификатор 67338.419.388 (УПИ XXVIII-4088, кв.511,
м.“Погребите”), с площ 290 кв.м., при съседи: 67338.419.387,

67338.419.389, 67338.419.315, съгласно скица - проект № 15-2684821.01.2016г. на СГКК- гр. Сливен. Оценката на имота възлиза на 4 843 лв.
(четири хиляди осемстотин четиридесет и три лв.)
3. Марко Тодоров Султанов получава в дял и става собственик на
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.419.387 (УПИ XX-4088,
кв.511, м.“Погребите”), с площ 600 кв.м., при съседи: 67338.419.299,
67338.419.300, 67338.419.312, 67338.419.389, 67338.419.388, 67338.419.315,
67338.419.314, съгласно скица - проект № 15-26848-21.01.2016г. на СГККгр. Сливен. Оценката на имота възлиза на 10 020 лв. (десет хиляди и
двадесет лв.)
4. Страните не си дължат насрещни престации.
5. За делбата Марко Тодоров Султанов дължи 2% административна
такса съгласно чл. 55, т. 55 от НОАМТЦУППТОС върху цената на дела,
който получава.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за доброволна делба на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за
общинската собственост.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 165
Учредяване право на пристрояване в ПИ 67338.549.130
(УПИ XII, кв.280 по ПУП на ЦГЧ, град Сливен)

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на
пристройка в размер на 14,75кв.м. към съществуваща търговска сграда със
ЗП 40 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67338.549.130, площ на
имота: 133 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.
„Лъдженска” № 16, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар
идентификатор: 67338.549.68, номер по предходен план: 5490068, УПИ
XIІ, отреден „за КОО“ по ПУП на кв. ЦГЧ, гр.Сливен при съседи:
67338.549.70, 67338.549.67, 67338.547.13 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК на „Доби ауто” ООД с ЕИК
………. на стойност 3910 лв. (три хиляди деветстотин и десет лв.)
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 166
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за част от обхвата на поземлен имот
№079032, м.”Чалъков бук”, землището на с.Бяла, 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 част от имот №079032, м.”Чалъков бук”, землището на с.Бяла,
общ.Сливен с цел преотреждане на имота „За съоръжение на техническата
инфраструктура”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща част от имот №079032, м.”Чалъков бук”,
землището на с.Бяла, 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 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 167
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот №000505,
землището на с.Зайчари, 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 поземлен имот №000505, землището на с.Зайчари, общ.Сливен с
цел преотреждане на имота за „Кариера за добив на скалнооблицовъчни
материали - пясъчници”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот №000505, землището на
с.Зайчари, 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 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 168
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
14275.23.10, м.”Чешма къра”, землището на с.Гавраилово, 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 14275.23.10, м.”Чешма
къра”, землището на с.Гавраилово, общ.Сливен с цел преотреждане на
имота за „Производствени и складови дейности”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 14275.23.10,
м.”Чешма къра”, землището на с.Гавраилово, 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 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 169
Приемане на решение за изменение на подробния устройствен план за
кв.1, кв.75 и кв.76 по плана на с.Самуилово, община Сливен

На основание чл. 21 ал. 1 т.11 от ЗМСМА, чл.136 ал.1 от ЗУТ и
чл.230 ал.4 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допуска да се измени действащия подробен устройствен план за
обхвата на кв.1, кв.75 и кв.76 по плана на с.Самуилово, община Сливен,
като се промени уличната регулация и се образуват урегулирани
поземлени имоти за обществено обслужване и за жилищно застрояване.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 170
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на газопровод от
АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ 67338.91.6, отреден „За спомагателни
дейности към фотоволтаичен парк“, местност „Сливенски път”, з-ще
гр.Сливен, преминаващ през ПИ 67338.93.2, 67338.93.3, 67338.105.2,
67338.106.1, 67338.106.17, 67338.107.1 и 67338.250.1, представляващи
земеделски имоти в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 171
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
в землището на с.Селиминово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод и
водопроводно отклонение от уличната водопроводна мрежа на
с.Селиминово, общ.Сливен до ПИ 000048, стопански двор, отреден „За
производство на колбаси” и ПИ 016037, местност „Горен караджаз“, з-ще
с.Селиминово, общ.Сливен, засягащи ПИ 000027, 000043 и 000241,
общинска собственост в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 172
Приемане на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
/2016- 2020/ година в община Сливен” и Годишен план за действие по
изпълнение на стратегията за 2016 година и Годишен план за действие
по изпълнение на стратегията за 2017 година

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36 б, ал.
1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
2016-2020 г. на община Сливен” и Годишен план за действие по
изпълнение на стратегията за 2016 г. и Годишен план за действие по
изпълнение на стратегията за 2017 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 173
Утвърждаване Протокол № 1 на Комисията по стипендиите
със списък на кандидатите за отпускане на годишни стипендии,
съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от община Сливен

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава протокола на Комисията по стипендиите за избор на
председател на комисията и отпускане на стипендия „Хаджи Мина
Пашов”, както и на три /3/ годишни стипендии за финансово стимулиране
на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл.18 от Наредбата за стипендии и Решение
254/1997г. на Общински съвет – Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на стипендиите на четири вноски, съгласно чл. 13, ал. 4 и чл.
14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 1/16.03.2016 г. на Комисията по
стипендиите.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

ПРОТОКОЛ №1
Днес 16.03.2016 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Чиликова – Заместник кмет – член на комисията
2. Йордан Берберов – общинска администрация – член на комисията
3. Стоян Гурков – общинска администрация – член на комисията
4. Милена Чолакова – общински съветник – член на комисията
5. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
6. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията
7. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства още Донка Славова – главен експерт в отдел „Образование, култура и
вероизповедания” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД
Избор на председател на комисията.
Информация относно броя на постъпилите искания за отпускане на годишни стипендии на
деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2016 година.
3. Определяне носител на стипендия ,,Хаджи Мина Пашов” и годишни стипендианти в
областите: „Наука и техника”, „Изкуство и култура” и „Спорт” за 2016 година.
Комисията започна своята работа в 13.30 часа в стая 102 на Община Сливен.
По т. 1 г-жа Милена Чолакова - член на комисията, предложи г-жа Пепа Чиликова за председател
на комисията по стипендиите, което беше единодушно прието.
По т. 2 в общинска администрация са постъпили седемнадесет искания за годишни стипендии от
следните кандидати:
1.
2.

№
1.
2.
3.

Адрес
гр. Сливен,
гр. Сливен,
гр. Сливен,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Име
Презиме
Фамилия
РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ
ДИМИТЪР АНТОАН КАРАЗАПРЯНОВ
КОСТАНТИНА АТАНАСОВА
БАЙНАШЕВА
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВЯНА ДИАНОВА ЧЕРВЕНКОНДЕВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ
БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА
ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ
ПАМЕЛА ДАНИЕЛОВА ДАНЕВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
БОЖИДАР ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
СТАНИМИР ИВОВ МИЛАНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
БОЖИДАР ЛЪЧЕЗАРОВ ТЕМЕЛКОВ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВ СИКАЧЬОВ

17.

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БОНЕВ

Сливен,

гр. Сливен,
гр. Сливен,
с. Ковачите,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
гр. Сливен,
с. Тополчане,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,

Предложенията бяха разгледани по реда на тяхното постъпване в общината. Членовете на
комисията се запознаха с документите на всеки кандидат, за да установят съобразени ли са с чл. 17 от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен. При проверката бе констатирано, че всички кандидати са представили
необходимите документи и на основание чл. 2, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен са с право за
отпускане на стипендия и финансово стимулиране.
По т. 3 на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 4 бе присъдена стипендия на името на Хаджи Мина Пашов
за 2016 г. на:

Име Презиме
Фамилия
ИВАН КОСТАДИНОВ
СТЕФАНОВ

Адрес

Област

гр.Сливен

Спорт

Разпределение на
средствата
4 вноски по 1050 лв.,
всичко 4 200 лв.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 4 бе присъдена годишна стипендия за 2016 г. на следните
кандидати:
Име Презиме
Фамилия
ДИМИТЪР АНТОАН
КАРАЗАПРЯНОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ
КОЛЕВ
БОЖИДАР
ДИМИТРОВ
АНДРЕЕВ

Адрес

Област

гр. Сливен,
ул. „Н. Петрини” № 27, 1
с. Ковачите,
ул. „Странджа” № 4
с. Тополчане, ул. „Отряд
Смърт на фашизма” №15

Наука и
техника
Изкуство
и култура
Спорт

Разпределение на
средствата
4 вноски по 630 лв.
всичко 2520 лв.
4 вноски по 630 лв.
всичко 2520 лв.
4 вноски по 630 лв.
всичко 2520 лв.

Във връзка с чл. 6, ал. 4 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, Комисията по стипендиите
Р Е Ш И:
1.
2.

3.

4.

Избира г-жа Пепа Чиликова – заместник-кмет на община Сливен за Председател на комисията
по стипендиите.
На основание чл. 13, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, на Иван
Костадинов Стефанов с ЕГН .... от гр. Сливен да се осигури финансов ресурс за получаване на
стипендия на името на Хаджи Мина Пашов в размер на десет минимални работни заплати,
определени за страната към датата на одобрение на кандидата.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен на: Димитър
Антоан Каразапрянов с ЕГН.... от гр. Сливен, Петър Тодоров Колев с ЕГН … от с. Ковачите,
Община Сливен и Божидар Димитров Андреев с ЕГН.... от с. Тополчане, общ. Сливен да се
осигури финансов ресурс за получаване на годишна стипендия в размер на шест минимални
работни заплати, определени за страната към датата на одобрение на кандидатите.
Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет Сливен, съгласно
Програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи от община
Сливен за текущата година, приета от Общински съвет - Сливен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пепа Чиликова – Председател на комисията
Йордан Берберов – член на комисията
Стоян Гурков – член на комисията
Милена Чолакова – член на комисията
Пламен Крумов – член на комисията
Красимир Кръстев – член на комисията
Георги Иванов – член на комисията

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 174
Отпускане на финансови средства
съгласно Решение № 254/1997 год. на Общински съвет Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на:
1. Детски комплекс – Сливен за осигуряване на награден фонд,
рекламни материали за XIII-тия Национален фестивал за млади
изпълнители на популярна музика „Цветен камертон”.
2. НЧ „Зора” за финансиране на детски театър „Зора” при
читалището за реализиране на проекта „Кристалната пантофка” по Шарл
Перо.
3. РБ „Сава Доброплодни” за осигуряване награди, грамоти и
материали за участниците в Националния пленер за детска рисунка
/организиран в рамките на XVIII Национален фестивал на детската книга –
Сливен, 9-11 май 2016 год.
4. НУФУ „Филип Кутев” - гр. Котел за закупуване на самолетен
билет на Петър Тодоров Колев, ученик в училището, с постоянен адрес с.
Ковачите, общ. Сливен за участие в три Международни фолклорни
фестивали в САЩ, щат ЮТА и щат Айдахо.
5. ТУ-София-ИПФ-Сливен за честване на 30 години от създаването
му.
6. Кметство с. Ж. войвода за отбелязване празника на селото –
Гергьовден.
ІІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лв. на:
1. НЧ „Светлина 1928” с. Самуилово, общ. Сливен за награден фонд
на Регионален фолклорен събор „На събор край Тунджа” 2016.

III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева
на:
1. Кметство с. Ковачите за отбелязване празника на селото
Гергьовден.
2. ОУ „Юрий Гагарин” за честване патронния празник на училището.
ІV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 550 /петстотин и
петдесет/ лева на:
1. НЧ „Х. Димитър 1954” с. Г. Чочовен за отбелязване празника на
селото – Гергьовден.
V. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2015г./
VІ. Организациите, на които се предоставят финансови средства да
представят до 31.05.2016 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 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 175
Отпускане на персонална пенсия
на Божидар Петев Найденов и Йосиф Божидаров Киров

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване на Йосиф Божидаров Киров, ЕГН ………. и Божидар
Петев Найденов, ЕГН ………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 176
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 420 /четиристотин и
двадесет/ лв. на:
1. Веска Костова Кукоркова от град Сливен, ул. „Крали Марко” №83
за възстановяване и поддържане здравословното състояние на дъщеря й
Баласа Костова, страдаща от тумор в мозъчния ствол;
2. Диньо Пейчев Петков – ветеран от последната фаза на Втората
световна война, на 14 февруари 2016 год. навършил 101 години.
3. Марияна Ангелова Кирякова от град Сливен, ул. „Калитин” №38
за възстановяване и поддържане на здравословното й състояние;
4. Мария Кънчева Николова от град Сливен, кв. „Дружба” бл.37, вх.Б
ап.15 за заплащане на дължими суми за наем и консумативи за общинско
жилище и възстановяване и поддържане здравословното състояние на
дъщеря й Екатерина Василева Василева.
5. Иван Димитров Панайотов от град Сливен, ул. „Пещерна река”
№554-Г за покриване на разходи по извършване на оперативна
интервенция на едното око.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. Златина Димитрова Будакова от град Сливен, ул. „Беломорска”
№14 за възстановяване и поддържане на здравословното състояние на
детето й Дария Панайотова Будакова, страдаща от конско-варусно ходило;

III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1. Живко Василев Христов от гр. Сливен, ул. „Ст. Егаров” №27 за
възстановяване и поддържане на здравословното състояние на сина му
Радостин Живков Василев, страдащ от двустранно конско-малусно ходило;
2. Петко Желев Григоров от гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 6, вх. Г,
ап. 31 за възстановяване и поддържане на здравословното му състояние.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Минко Колев Евтимов от град Сливен ул. „Текстилец” №38 за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние.
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VI. 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
30.06.2016 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 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 177
Вземане решение за пряко възлагане на обществен превоз на пътници
по общинската транспортна схема

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 16г. и чл. 16д от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки
автомобили и изтекъл срок на обявление в Официалния вестник на
Европейския съюз от 01.02.2016 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Решение № 1592/16.12.2014 г. на Общински съвет
Сливен, както следва:
§ 1. В Раздел II т. 3 се изменя и придобива следното съдържание:
Услугите и районите, които ще бъдат обхванати от поръчката – обществен
превоз на пътници по линии от общинската транспортна схема на Община
Сливен, с изключение линиите:
1. СЛИВЕН – БОЗАДЖИИ
с час на тръгване: от Сливен 6:50 ч., от Бозаджии 7:45 ч.
2. СЛИВЕН – БОЗАДЖИИ
с час на тръгване: от Сливен 17:30 ч., от Бозаджии 18:40 ч.
3. СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
с час на тръгване: от Сливен 10:30 ч., от Скобелево 11:20 ч.
4. СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
с час на тръгване: от Сливен 12:30 ч., от Скобелево 13:20 ч.
5. СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
с час на тръгване: от Сливен 16:00 ч., от Скобелево 16:50 ч.

6. СЛИВЕН – БИКОВО
с час на тръгване: от Сливен 14:30 ч., от Биково 15:45 ч.
7. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 7:40 ч., от Жельо войвода 8:30 ч.
8. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 9:40 ч., от Жельо войвода 10:30 ч.
9. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 11:00 ч., от Жельо войвода 11:50 ч.
10. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 12:30 ч., от Жельо войвода 13:20 ч.
11. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 16:00 ч., от Жельо войвода 16:50 ч.
12. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 17:00 ч., от Жельо войвода 6:40 ч.
13. СЛИВЕН – ЧОКОБА
с час на тръгване: от Сливен 7:50 ч., от Чокоба 8:30 ч.
14. СЛИВЕН – ЧОКОБА
с час на тръгване: от Сливен 17:15 ч., от Чокоба 17:50 ч.
които да бъдат възложени с конкурс или по реда на Закона за обществени
поръчки в срок до 6 месеца.
§ 2. В Раздел II на Решение № 1592 от 16.12.2014 г. се създават нови
точки 4, 5, 6 и 7 със следното съдържание:
т. 4. Общинският съвет възлага на кмета на Община Сливен да
сключи договор, чрез пряко възлагане изпълнението на обществен превоз
на пътници по общинската транспортна схема с „Пътнически превози”
ЕООД гр. Сливен, в качеството му на Вътрешен оператор, считано от
21.03.2016 г.
т. 5. Да се извършат промени в обявлението в Официалния вестник
на Европейския съюз, съгласно настоящото решение.
т. 6. Да се публикува решението за пряко възлагане в национален и
местен ежедневник.
т. 7. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 178
Отпускане на финансови средства на АСК „БОКС”
за финансиране участието на състезателки на клуба в Държавен личен
шампионат за девойки и жени в гр. Русе – 15-19.03.2016 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 200 /двеста/ лева на АСК
„Бокс” Сливен за финансиране участието на състезателки на клуба в
Държавен личен шампионат за девойки и жени в гр. Русе – 15-19.03.2016
год.
2. Средствата да се осигурят от Приложение № 7 на Бюджетна на
Община Сливен за 2016 год.
3. АСК „Бокс” Сливен в срок до 30 юни 2016 год. да внесат отчет за
изразходване на финансовите средства в ПК за децата, младежта и спорта.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016г.

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

