Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 361
Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик
на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала и общинските предприятия

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§ 1. Не приема Наредба за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 362
Приемане на Правилник за изменение и допълнение
на Правилник за работата на Общински фонд „Култура”
към Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§1. В чл.17, ал.1 се създава нова т.5 със следното съдържание: „Внася
чрез Постоянната комисия по образование, наука, култура и
вероизповедания към Общински съвет-Сливен Протокол от заседание на
Управителния съвет на фонд „Култура” за финансиране и съфинансиране
на стойностни образци на културата, в различните й форми, тематично
обвързани със Сливен и сливенския край за утвърждаване от Общинския
съвет.”
§2. Чл.20 става чл.19, чл.21 става чл.20 и чл.22 става чл.21.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 363
Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г.
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни
книжа – облигации, при условията на частно предлагане

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 364
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:
1. В т. 11.2. от Решение № 70/28.01.2016 г. числото „60981” се заменя
с „69006”.
2. 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.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
август 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 на 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 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 365
Промени в ръководствата на постоянните комисии
на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 20, ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Избира Галина Вучкова за зам.председател на ПК по образование,
наука, култура и вероизповедания.
2. Избира д-р Иван Данчев за зам.председател на ПК по общинска
собственост и местно самоуправление.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 366
Промени в състава на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура” към община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.15, ал.1 от Правилника за
организацията на работата на Общински фонд „Култура” към Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Освобождава МИЛЕНА ЧОЛАКОВА като член на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура” към община Сливен.
2. Избира ГАЛИНА ВУЧКОВА за член на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура” към община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 367
Намаляване на капацитета и числеността
на социална услуга Звено „Домашен помощник”
към Домашен социален патронаж - Сливен

На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане
и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Намалява, считано от 01.10.2016 г., капацитета на Звено
„Домашен помощник” към Домашен социален патронаж – Сливен от 100
на 5 места и числеността на персонала от 39 на 2 щатни бройки.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 368
Партньорство на Община Сливен по проект на МОН
за построяване на нов физкултурен салон и спортни площадки за
нуждите на Професионална гимназия по икономика
„Професор доктор Димитър Табаков”

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предназначението на сградата и терена за Професионална
гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков”, обект на
интервенция по проекта, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите
на образователната институция за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта, включително и по отношение на
гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта.
2. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за
подаване на проектните предложения да бъде допуснато предварително
изпълнение на Решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 369
Партньорство на Община Сливен по проект на МОН
за построяване на нов физкултурен салон и открити спортни площадки
за нуждите на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм
„Акад. Неделчо Неделчев”

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предназначението на терена за Професионалната гимназия по
хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев”, обект на
интервенция по проекта, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите
на образователната институция за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта, включително и по отношение на
гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта.
2. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за
подаване на проектните предложения да бъде допуснато предварително
изпълнение на Решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 370
Съгласие за кандидатстване с проектно предложение
„Подобряване на енергийната ефективност чрез въвеждане на централни
системи за отопление, вентилация и климатизация на четири обществени
сгради” по Процедура BG04-02-03-01 „Повишаване на енергийната
ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за
отопление и/или охлаждане в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи” по Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 - 2014

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проектно
предложение „Подобряване на енергийната ефективност чрез въвеждане на
централни системи за отопление, вентилация и климатизация на четири
обществени сгради” с общ бюджет 345000.00 лв., 100% БФ по Покана
BG04-02-03-01 за набиране на проектни предложения по процедура
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от
възобновяеми източници за отопление и/или охлаждане в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи”
2. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване
на проектните предложения да бъде допуснато предварително изпълнение
на Решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 371
Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане
от минерална вода - изключителна държавна собственост от находище
„Сливенски минерални бани” – сондажи №№ 2ВК и 3ВК

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 52, ал. 1, т. 3,
буква „а” от ЗВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие за откриване на процедура за издаване на
разрешително на Тера Инвест ООД, ЕИК …….. с управител Васил
Иванов Караилански за водовземане от минерални води, изключителна
държавна собственост, от находище „Сливенски минерални бани”–
сондажи №№ 2ВК и 3ВК, предоставено за управление и ползване от
Община Сливен, за обект: за обект: „Открит басейн” на територията на
съществуваща Винарска изба, намираща се на територията на ПИ с
идентификатор 30990.29.253 по КККР на с. Злати войвода, община Сливен,
област Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 372
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Драгоданово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ
І-262 в кв.33, с площ от 1400 кв.м, отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с построената в
него масивна жилищна сграда със ЗП 61,30 кв.м.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ І-262 в кв.33, с
площ от 1400 кв.м, отреден за жилищно строителство по действащия план
на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с построената в него масивна
жилищна сграда със ЗП 61,30 кв.м.,актуван с акт за частна общинска
собственост № 9 от 03.01.2001г.
Начална цена 3930 лева (три хиляди деветстотин и тридесет лв.) без
ДДС в т.ч.:
- земя – 2890 лева
- постройка – 1040 лева
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 373
Продажба на имот с идентификатор № 68117.11.6633 - частна общинска
собственост в местността „Юрта” в землището
на село 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:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот, находящ се в землището на с.Сотиря, местност „Юрта“ с
идентификатор № 68117.11.6633, с площ от 1,003 дка, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
територии, предназначени за селското стопанство, актуван с АОС №
363/15.06.2016г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 68117.11.6633 по плана на
новообразуваните имоти на местността „Юрта“, одобрен със Заповед №
РД-11-09-03/26.04.2004 г. на Областен управител, с площ от 1,003 дка, с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при съседи:
68117.11.9504, 68117.11.9515, 68117.11.6654, 68117.11.9526, 68117.11.6631,
68117.11.6632, 68117.11.6614, актуван с АОС № 363/15.06.2016г
Начална тръжна цена 800 лв. (осемстотин лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 374
Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 68117.510.371, 68117.510.372,
68117.510.373 и № 68117.510.410 в местността „Дългата нива”
в землището на село 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:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлени имоти, находящи се в землището на с.Сотиря, местност
„Дългата нива”, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.371, с площ от 0,883
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.428, 68117.510.372,
68117.510.413, актуван с АОС № 359/02.06.2016г.
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.372, с площ от 0,709
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.373, 68117.510.413,
68117.510.371, 68117.510.428, актуван с АОС № 360/02.06.2016г.
3. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.373, с площ от 0,739
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.428, 68117.510.413,
68117.510.372, актуван с АОС № 361/02.06.2016г.
4. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.410, с площ от 0,963
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно

ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.426, 68117.510.409,
68117.510.428, 68117.510.385, актуван с АОС № 362/02.06.2016г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на с.Сотиря, местност „Дългата нива”:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.371, с площ от 0,883
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.428, 68117.510.372,
68117.510.413, актуван с АОС № 359/02.06.2016г.
Начална тръжна цена 820 лв. (осемстотин и двадесет лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.372, с площ от 0,709
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.373, 68117.510.413,
68117.510.371, 68117.510.428, актуван с АОС № 360/02.06.2016г.
Начална тръжна цена 660 лв. (шестстотин и шестдесет лв.).
3. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.373, с площ от 0,739
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.428, 68117.510.413,
68117.510.372, актуван с АОС № 361/02.06.2016г.
Начална тръжна цена 690 лв. (шестстотин и деветдесет лв.).
4. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.410, с площ от 0,963
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.426, 68117.510.409,
68117.510.428, 68117.510.385, актуван с АОС № 362/02.06.2016г.
Начална тръжна цена 900 лв. (деветстотин лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 375
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори: 67338.406.43,
67338.434.460 и 67338.434.466, находящи се в м. „Орта синур”
и „Плоски рът” гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016год.,
както следва:
1.1. ПИ 67338.406.43, местност „Орта синур”, гр.Сливен, площ от
485 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)
1.2. ПИ 67338.434.460, местност „Плоски рът”, гр.Сливен, площ от
708 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
1.3. ПИ 67338.434.466, местност „Плоски рът”, гр.Сливен, площ от
606 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.406.43, номер по
предходен план: 186, квартал: 60, с площ от 485 кв.м. по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-339/20.06.2012г. на началник на СГКК-Сливен, местност
„Орта синур”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията:

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при
съседи: 67338.406.42, 67338.406.236, 67338.406.584, 67338.406.41, актуван
с АОС № 2931/06.08.2012г.
Начална тръжна цена 6630 (шест хиляди шестстотин и тридесет)
лева без ДДС.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 67338.434.460, номер по
предходен план: 1690, с площ от 708 кв.м. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-20-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност
„Плоски рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.459, 67338.434.455,
67338.434.454, 67338.434.453, 67338.434.461, 67338.434.463, актуван с АОС
№ 3455/09.05.2016г.
Начална тръжна цена 355 (триста петдесет и пет) лева без ДДС.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.466, номер по
предходен план: 1683, с площ от 606 кв.м. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-20-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност
”Плоски рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.467, 67338.434.463,
67338.434.465, 67338.434.470, актуван с АОС № 3456/09.05.2016г.
Начална тръжна цена 305 (триста и пет) лева без ДДС.
3. 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 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 376
Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 67338.434.439 и № 67338.434.448,
в местността „Плоски рът” в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлени имоти с идентификатори № 67338.434.439, с площ от 1841
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих и № 67338.434.448, с площ от
1265 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, находящи се в местност
„Плоски рът”, землището на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр.Сливен, местност „Плоски рът”, по плана на
новообразуваните имоти на местност „Плоски рът”, одобрен със Заповед
№ РД-11-09-02/17.03.2011г. на Областен управител, с идентификатори,
както следва:
1. Имот № 67338.434.439, с площ от 1841 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 1718, при съседи:
67338.434.448, 67338.434.441, 67338.434.440, 67338.434.380, 67338.434.438,
67338.434.412, актуван с АОС № 3483/06.07.2016г.

Начална тръжна цена 950 лв. (деветстотин и петдесет лв.).
2. Имот № 67338.434.448, с площ от 1265 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 1720, при съседи:
67338.434.441, 67338.434.440, 67338.434.439, 67338.434.412, 67338.434.499,
актуван с АОС № 3484/06.07.2016г.
Начална тръжна цена 650 лв. (шестстотин и петдесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 377
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.434.239,
находящ се в м. „Плоски рът”, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имот - общинска собственост за 2016 год., ПИ
67338.434.239, местност „Плоски рът”, гр.Сливен, площ от 480 кв.м, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ)
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.434.239, с площ от 480 кв.м. по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-20-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност
„Плоски рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1482, при
съседи: 67338.434.240, 67338.434.258, 67338.434.238, 67338.434.234,
67338.434.233, актуван с АОС № 3480/05.07.2016г.
Начална тръжна цена 238 (двеста тридесет и осем) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 378
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.433.235,
в местност „Тасмата” в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.433.235, с площ от 1752 кв.м. по
плана на новообразуваните имоти на местността „Пандар бунар“, с
подместност „Тасмата”, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г.
на Областен управител, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Сливен, местност „Тасмата”, с идентификатор № 67338.433.235, с площ
от 1752 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местността „Пандар
бунар”, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на Областен
управител, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, номер по предходен план:
965, при съседи: 67338.433.279, 67338.433.280, 67338.433.281,
67338.433.282, 67338.433.283, 67338.433.233, 67338.433.234, 67338.433.32,

67338.433.236, актуван с АОС № 3481/06.07.2016г., с данъчна оценка
188,87 лв. (сто осемдесет и осем лева осемдесет и седем ст.).
Начална тръжна цена 1430 лв. (хиляда четиристотин и тридесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 379
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.425.263,
в местност „Рамануша” в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.425.263, с площ от 300 кв.м.,
местност „Рамануша”, трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: друг вид нива.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Сливен, местност „Рамануша”, с идентификатор № 67338.425.263, с
площ от 300 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местността
„Рамануша”, одобрен със Заповед № РД-11-09-04/18.05.2005г. на Областен
управител, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: друг вид нива, номер по предходен план: 7269, при
съседи: 67338.425.24, 67338.425.5, 67338.425.20, актуван с АОС №
3482/06.07.2016г.
Начална тръжна цена 200 лв. (двеста лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 380
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в УПИ ХІХ-14, кв.1, с.Божевци, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя:
200/1440 ид.ч. от УПИ ХІХ-14 в кв.1, отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Божевци, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и
наследниците на Димитър Стефанов Димитров върху следния недвижим
имот, представляващ урегулиран поземлен имот ХІХ-14 в кв.1, целият с
площ от 1440 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план
на с.Божевци, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината (200/1440
ид.ч.) при граници на УПИ ХІХ-14: УПИ ХХ-15, улица, УПИ ХVІІІ-13 и
извън регулация.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 990 лева (деветстотин и деветдесет лв.) без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 381
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в УПИ ХVІ-202, кв.41, с.Калояново, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя:
580/1940 ид.ч. от УПИ ХVІ-202, кв.41, отреден за жилищно строителство
по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и
Димитър Стефанов Стефанов върху следния недвижим имот,
представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ-202, кв.41, целият с
площ от 1940 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план
на с.Калояново, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината (580/1940
ид.ч.) при граници на УПИ ХVІ-202: УПИ ІІ-200, УПИ ІІІ-201, УПИ VІ202, УПИ ХV-203 и улица.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 2 871 лева (две хиляди осемстотин седемдесет и един лв.) без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 382
Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и
Теньо Панайотов Панайотов в поземлен имот 68117.512.39,
местност „Мочурите”, землище на с.Сотиря,
чрез изкупуване дела на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 68/28.01.2016
год. на Общински съвет гр. Сливен с 232/1232 ид. ч. от поземлен имот
68117.512.39 с площ от 1.232 дка, начин на трайно ползване: ниви /орна
земя/, трайно предназначение: земеделска територия, местност „Мочурите”
– частна общинска собственост в землището на с. Сотиря.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Теньо Панайотов Панайотов от друга върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот 68117.512.39 с площ от 1.232 дка, начин на
трайно ползване: ниви /орна земя/, трайно предназначение: земеделска
територия, местност „Мочурите” – частна общинска собственост в
землището на с. Сотиря, чрез изкупуване дела на общината, представляващ
232/1232 ид. ч. от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 180
(сто и осемдесет) лв. без ДДС
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 383
Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска
собственост в с.Калояново, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел ІІ-ОПС се добавя: ОПС със
ЗП 500 кв.м. в УПИ ХІІ, кв.15, с площ от 1000 кв.м., отреден за базова
станция по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на базова станция върху застроена площ от 500
кв.м., в УПИ ХІІ, кв.15 по плана на с.Калояново, общ.Сливен, при граници
на УПИ: УПИ VІІ, улици от двете страни и УПИ VІІІ, актуван с АОС
65/18.05.2016г.
Начална тръжна цена 5240 лева (пет хиляди двеста и четиридесет
лв.).
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключването договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 384
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Чинтулово, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел ІІ-ОПС се добавя: ОПС в
поземлен имот с идентификатор № 81387.501.285, с площ от 1258 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: незастроен
имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Чинтулово,
общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с
установени жилищни нужди, правоимащ по Закона за общинската
собственост и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 81387.501.285, с площ
от 1258 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на
с.Чинтулово, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени

на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възмездно
право на строеж в имота по т.ІІ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 385
Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен
статут в имот - частна общинска собственост, представляващ
ПИ 67338.560.74 (УПИ V, кв.615 по ПУП на кв. „Дружба”, гр.Сливен)
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.37, ал. 4, т.4
от ЗОС, чл. 46, ал.5, т.6 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж” в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2016 год., ОПС със застроена площ от 42 кв.м., попадаща в ПИ
идентификатор 67338.560.74, с адрес: гр.Сливен, кв. „Дружба”.
2. Да се учреди възмездно право на строеж на Андон Йорданов
Рашев с ЕГН …….. за едноетажна сграда, предназначена за търговия и/или
услуги със застроена площ 42 кв.м, разположена в поземлен имот с
идентификатор 67338.560.74, с площ 186 кв.м, с трайно предназначение:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-411/14.10.2010 г. на Началник на СГККСливен, (УПИ V, кв. 615, отреден „За КОО” по ПУП на кв. „Дружба”, гр.
Сливен), актуван с АОС № 3453/27.04.2016г.
Цената на правото на строеж за 42 (четиридесет и два) кв.м е 6 469
лева (шест хиляди четиристотин шестдесет и девет лева).
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 386
Учредяване право на пристрояване (външно стълбище)
върху поземлен имот - частна общинска собственост
с идентификатор 67338.549.95, гр.Сливен, ЦГЧ

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж” в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2016 год., с пристройка (външно стълбище) със застроена площ от 2,46
кв.м, попадащо в ПИ идентификатор 67338.549.95 , с адрес: гр.Сливен,
бул. „Братя Миладинови”.
2. Учредява право на пристрояване на Валентина Кирилова Тодорова
с ЕГН ……… да изгради пристройка (външно стълбище) със застроена
площ от 2,46 (две цяло и четиридесет и шест стотни) кв.м към
самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.95.1.2 с адрес:
гр.Сливен, п.к. 8800, бул. „Братя Миладинови”, бл.24, ет.1, ап.2, намиращ
се в жилищна сграда №1, попадаща върху общински терен, представляващ
част от поземлен имот № 67338.549.95 (УПИ ІХ, кв.297), по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006
г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20299/17.06.2013г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес: гр.Сливен,
п.к.8800, бул. „Братя Миладинови”, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно

застрояване, целия с площ 385 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен,
при съседи: 67338.604.36, 67338.549.93, 67338.549.86.
Цената на правото на пристрояване за 2,46 (две цяло и четиридесет и
шест стотни) кв.м, възлиза на 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 387
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани,
участвали във Втората световна война от горски територии
собственост на Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси” да предостави безвъзмездно дърва за
огрев на ветераните, участвали във Втората световна война, живеещи на
територията на Община Сливен. Дървата за огрев да се предоставят от
горски територии собственост на Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен, да утвърди списък за
снабдяване с дърва за огрев на ветераните от войните, живеещи в
гр.Сливен и селата на територията на Община Сливен като всяко лице,
включено в утвърдения списък има право на 4 /четири/ пространствени
кубични метра дърва за огрев.
Транспортирането на дървата за огрев от временен склад, намиращ се в
близост до сечището определено от ОП „ЗГВР” е за сметка на лицата в
утвърдения списък от Кмета на Община Сливен.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели одобрени за
месното население, като сечта е за сметка на община Сливен, в частност
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 388
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.53.37, м.„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен, 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 имот с идентификатор 67338.53.37, м.„Сливенски кър”, землището
на гр.Сливен, общ.Сливен с цел преотреждане на имота в „Складова база за
собствена селскостопанска продукция и техника”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.53.37,
м.„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен, 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 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 389
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 081005,
м.„Памуклука”, землището на с.Селиминово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.11от 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 081005, м.„Памуклука”, землището на с.Селиминово,
общ.Сливен с цел преотреждане на имота в „За казан за ракия”, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 081005, м.„Памуклука”,
землището на с.Селиминово, 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 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 390
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на с.Самуилово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 000404 до ПИ 051035,
отреден „За оранжерия“, местност „Джинджи чифлик“, землище
с.Самуилово, общ.Сливен и преминаващ през имот 000404 с НТП „Полски
път“ в същото землище и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 391
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за изграждане на
водопровод 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 водопроводно
отклонение от точка на водовземане – съществуващ водопровод в ПИ
67338.832.77/проектен идентификатор 67338.832.78/ до ПИ 67338.832.7, в
който ще бъде реализирано инвестиционно намерение „Автокъща и
автосервиз“, преминаващ през ПИ 67338.832.77, полски път, местност
„Къра”, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 392
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за изграждане на
пътна връзка в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на пътна връзка
в имот с проектен идентификатор 67338.832.79 /образуван от ПИ
67338.832.77/, представляващ полски път, публична общинска собственост,
за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.832.7, в който ще бъде
реализирано инвестиционно намерение „Автокъща и автосервиз”,
местност „Къра”, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 393
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за пътна връзка в землището на кв. „Речица“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава на Славянка Петрова Йорданова за нейна сметка
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имоти с
идентификатори 67338.801.16 и 67338.801.17, представляващи полски път
и изоставена орна земя, общинска собственост, за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден „За метанстанция”,
местност „Къра”, з-ще кв.„Речица“, гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 394
Преобразуване на Общински детски комплекс – Сливен
в Център за подкрепа за личностното развитие –
Детски комплекс – Сливен

На основание §18, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Преходните и
заключителните разпоредби на ЗПУО и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие кметът със заповед да определи в Центъра за
подкрепа за личностното развитие – Детски комплекс – Сливен да бъдат
развивани дейности, посочени в чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, а именно:
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
2. Съхраняването на задължителната документация, на Общински
детски комплекс, да се осъществи, съгласно Закона за Националния
архивен фонд, Наредба за реда за организирането, обработването,
експертизата, съхранението и използването на документите в
учрежденския архив на държавните и общински институции и Наредба №
8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 395
Отпускане финансови средства по Решение № 254/1997 год.
на Общински съвет Сливен за финансиране проекти, одобрени на
пролетната сесия на Общински фонд „Култура” към Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства на проекти, одобрени на
пролетната сесия на Общински фонд „Култура” към община Сливен:
1. Проект- Издаване на специален брой на списание „Пламък”, посветен
на 130 години от смъртта на Добри Чинтулов.
Вносител- ИК „Списание Пламък”
Сума- 2800лв.;
2. Проект- Кураторски проект „Преоткриване- 2016”, посветен на 20годишнината от създаването на специалност „Иконопис” в НХГ „Димитър
Добрович”- Сливен.
Вносител- Иванина Тодорова
Сума- 2800 лв.;
3.Проект- „Надя Неделина- вековечната”-книга за личността и поезията на
Надя Неделина.
Вносител- Мария Галишка- Владимирова
Сума- 1600лв.;
4.Проект- Издаване на документален сборник „Сливенци”, посветен на
старите сливенски родове и техните най-ярки представители.
Вносител- сдружение „Мати Болгария- Сливен”.
Сума- 1200лв.;

5.Проект- Издаване на книга „Властникът не носи сандалите на Христос”.
Вносител- Апостол Русчев
Сума- 1000лв.;
6.Проект- Издаване на сборник от сонети „Стъпки по пясъка”.
Вносител- Виктор Дойчинов
Сума- 1000 лв.;
7.Проект- Документален филм „Света гора сливенска”
Вносител- Владимир Белов
Сума- 1900лв.;
8.Проект- „Портрет на моя град”
Вносител- Димитър Русев, представлява Фондация „Добродетел”
Сума- 1000 лв.;
II. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на
Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
III. Организациите и лицата, на които се предоставят финансови
средства да представят отчет за изразходваните средства в съответствие с
подписания договор с Общински фонд „Култура” към Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 396
Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на от по 800 /осемстотин/
лева на:
1. НЧ „Светлина-1926” с. Селиминово - общ. Сливен, за участие на
Детски танцов колектив „Здравец” в Национален детски и младежки
фолклорен фестивал „Орфей пее с морето” в гр. Приморско през месец
септември 2016 г.;
2. НЧ „Надежда-1926” с. Гергевец - общ. Сливен, за подготовка и
провеждане на прояви, посветени на 90 години от основаването на
читалището;
3. НЧ „Светлина-1926” с. Селиминово - общ. Сливен, за подготовка и
провеждане на прояви, по повод честване на 90 г. от основаването на
читалището.
ІІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 200 /хиляда и
двеста/ лева на:
ОС „Съюз на пенсионерите 2004-Сливен” за организиране и
провеждане на Национален фолклорен събор „Карандила пее”.
ІІІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 300 /триста/ лева на:
ТД „Лазар Маджаров” гр. Сливен за участие в националния събор
„Петрова нива”.

ІV. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на
Общинския съвет: /приложение №9 от бюджета на Община Сливен за
2016г./
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 30.11.2016 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 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 397
Отпускане на финансови помощи
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на:
Станка Данева Василева от гр. Кермен, …….. за транспортни
разходи, във връзка с лечението й, до гр.Стара Загора, където провежда
рехабилитация и лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на от по 300 /триста /лева
на:
1. Бойка Танева Илиева от с. Сотиря, общ. Сливен, ……… за
доплащане на леща, имплантирана в дясното око;
2. Катерина Василева Попова от гр.Сливен, ………… за пътуване и
допълнително лечение /лъчетерапия/;
3. Ани Емилова Събева от гр.Сливен, …….. за закупуване на
устройство за качване на инвалидни колички по стъпала;
4. Иван Димитров Чолаков от гр.Сливен, ……… за закупуване на
устройство за качване на инвалидни колички по стъпала;
5. Наташа Николаева Тодорова от гр.Сливен, …………… за
лекарства, консултации и контролни прегледи.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на:
Таня Андреева Захариева от гр.Сливен, ………….. за транспортни
разходи и улесняване пътуването й, при извършване на контролни
прегледи в ИСУЛ - гр.София.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 450 /четиристотин и
петдесет/ лева на:

Мария Димитрова Борисова от гр.Сливен, ………. за подготовка на
детето й, за предстоящо му оперативно лечение.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на от по 500 /петстотин/
лева на:
1. Снежа Тодорова Динева от гр.Сливен, ……… за закупуване на
детска инвалидна количка за дъщеря й - Десислава Динкова Динева;
2. Гена Иванова Иванова от гр.Сливен, ………. за лечение на
усложненията на основното онкологично заболяване;
3. Дарина Стойчева Джендова от гр.Сливен, ………. за
рехабилитация и лечение на детето й - Никола Василев Джендов;
4. Пенка Йовчева Бинева от гр.Сливен, ………. за възстановяване на
направени разходи, по претърпяна операция на шийния отдел;
5. Кънчо Илиев Кънев от с. Гергевец, общ.Сливен за възстановяване
на здравноосигурителни права;
6. Илийчо Андонов Митев от гр. Сливен, ……….. за лечение и
транспорт до гр.Стара Загора, където му предстои сърдечна операция за
поставяне на бай-пас.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на от по 800 /осемстотин/
лева на:
1. Петранка Михайлова Николова от гр.Сливен, ……….. за текущи
нужди и ремонт на покрива на къщата;
2. Димитър Божилов Момчилов
от гр.Сливен, ……….. за
подпомагане на направените разходи за клапно протезиране на сърцето.
VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок
до 30.11.2016год. разходо-оправдателни документи в ПК по
здравеопазване, социална и жилищна политика при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 398
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела
на Община Сливен от Розка Георгиева Попова, като наследничка на
Георги Петров Попов в ПИ с идентификатор 67338.532.129,
ул. „Георги Гюлмезов” №13, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г., с
92/474 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.532.129, целият с
площ от 474 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
ул. „Георги Гюлмезов” №13, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Розка
Георгиева Попова, като наследничка на Георги Петров Попов върху
поземлен имот с идентификатор 67338.532.129, с адрес: гр. Сливен,
ул.„Георги Гюлмезов” №13, целият с площ от 474 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, (УПИ II-129, кв. 125 по
ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен), чрез изкупуване дела на Общината,
представляващ 92/474 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.532.129,
актувани с АОС № 3498/11.08.2016 г. за частна общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза
на 12 580 лева (дванадесет хиляди петстотин и осемдесет лева), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев

на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 399
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП BG05M9OP001-2.0040057 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в
Общностен център за деца и семейства Сливен”, по Процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед за
сумата на авансовото плащане – до 117 713, 19 лева (сто и седемнадесет
хиляди седемстотин и тринадесет лева и деветнадесет стотинки) по
договор BG05M9OP001-2.004-0057 „Предоставяне на интегрирани услуги
за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 400
Промяна адреса на предоставяне на услугата
„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”
гр. Сливен, ул. Битоля № 17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал.
3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Променя адреса на предоставяне на услугата „Защитено жилище за
хора с умствена изостаналост” с капацитет 6 места от гр. Сливен, ул.
„Битоля” № 17 на гр. Сливен, кв. „Българка” № 66, считано от 01.09.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да представи решението на
Общински съвет – Сливен по т. 1 пред Регионална Дирекция за „Социално
подпомагане” гр.Сливен за изготвяне на предложение до Изпълнителния
директор на Агенция за социално подпомагане, както и да предприеме
всички необходимите действия за неговото изпълнение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 401
Изменение на Решение № 354/28.07.2016 година на Общински съвет - Сливен

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2 от Наредба № 7 от
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. – ДВ, бр.27 от 2008г.), както и съгласно
чл. 56 от Закона за предучилищното образование и чл. 2, чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за
предучилищното образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Решение № 354 от 28.07.2016 год. на Общински съвет – Сливен, както следва:

В т. 1, като за СУ „Йордан Йовков” гр. Сливен и СУ„Хаджи Мина Пашов” гр. Сливен утвърждава следните
паралелки:
СОУ в
гр. Сливен

СУ „Хаджи
Мина Пашов”
СУ „Йордан
Йовков”

Предучилищна
подготовка
ПДГ ПГПГ5
6
год.
год.
Г Д Г Д Г Д
1

Начален етап

Прогимназиален етап

I
клас

II
клас

III
IV
клас клас

П У

П У

П У П У П

общо
У

V
клас

VI
клас

VII
клас

VIII
клас

П У

П У

П У

П У

Гимназиален етап

общо

IX
клас

X
клас

XI
клас

XII
клас

общо

П

П У

П У

П У

П У

П У

У

22 1 22 2 50 2 50 3 57 3 52 10

209 2 52 2

37 2 37 2 32 8

158 0 0

1

16 0

0

0

0

1

16

4 96 4 81 4 93 4 92 16

362 4 86 2

54 3 73 2 52 11 265 1 13 1

25 2

34
18/
16

2

37
17/
20

6

109

В т. 2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ
– 12 ДЕЦА
Наименование на детската
градина
ЦДГ “Диляна” с.Трапоклово

Целодневни
групи
било става
1
1

Полудневни
групи
било
става
0
3

В т. 4 В РЕЗУЛТАТ УТВЪРЖДАВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА
УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

А/ ДА СЕ НАМАЛЯТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО
СЛЕДВА:
Детски и учебни
заведения
ОУ ,,Свети Климент
Охридски”
СУ „Хаджи Мина Пашов”

Населено
място
с. Блатец

Група
3 полудневни

Начален
етап
0

Прогимназиален
етап
1

Гимназиален
етап
0

гр. Сливен

0

1

0

1

Б/ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО
СЛЕДВА:
Детски и учебни заведения
ЦДГ „Диляна”

Населено
място
с. Трапоклово

Група
3 полудневни

Начален
етап
0

Прогимназиален Гимназиален
етап
етап
0
0

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2016г.

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

