Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 402
Удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Сливен и общината“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ г-н Деньо Денев за особени заслуги към град Сливен и
общината в областта на културата.
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ г-жа Ефимия Павлова за особени заслуги в областта на
културата и изключителен принос в популяризирането на името на град
Сливен и Сливенска общината.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 403
Изменение и допълнение на Решение № 354 от 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.),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Изменя т. 1 в Решение № 354 от 28.07.2016 год., както следва:
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II. Допълва т. 1 от Решение № 354 от 28.07.2016 год., както следва:
УЧИЛИЩА
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III. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 404
Изменение на Решение № 401/31.08.2016 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 № 401 от 31.08.2016 год. на Общински съвет – Сливен, както следва:
§ 1. В т. 1, като за СУ „Йордан Йовков” гр. Сливен утвърждава следните паралелки:
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§ 2. В т. 2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ – 12 ДЕЦА
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§ 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:
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Б/ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
Детски и учебни заведения
ДГ „Диляна”

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 405
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. Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г.
2. Приема изменението на Списъка на длъжностите, които имат
право на транспортни разходи през 2016 г., представляващо Приложение
№ 6 към Решение № 70/28.01.2016 г., съгласно Приложение № 7.
3. Приема изменението на Разпределение на средствата по Решение
№ 254/1997 г. на Общински съвет – Сливен за финансовата 2016 год.,
представляващо Приложение № 9 към Решение № 70/28.01.2016 г.,
съгласно Приложение № 8.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
септември 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 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016
г.
7. Приложение № 7 - Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи през 2016 г.
8. Приложение № 8 - Разпределение на средствата по Решение №
254/1997 г. на Общински съвет – Сливен за финансовата 2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 406
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „Тритон“ ООД

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел V „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2016г., представляващи:
- терен с площ 210 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен
път;
- терен с площ 711 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен
път;
- терен с площ 312 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен
път;
- терен с площ 620 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен
път;
IІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ТРИТОН“ ООД,
ЕИК ………, правото на собственост на следните имоти:
- общински терен с площ 210 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно
предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно
ползване: за местен път, при съседи: 67338.602.151, 67338.602.65,
67338.602.68, 67338.602.138 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-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 210 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 4
519 лв. (четири хиляди петстотин и деветнадесет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 711 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно
предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно
ползване: за местен път, при съседи: 67338.602.151, 67338.602.65,
67338.602.68, 67338.602.138 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-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 711 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 15
307 лв. (петнадесет хиляди триста и седем лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 312 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно
предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно
ползване: за местен път, при съседи: 67338.602.151, 67338.602.65,
67338.602.68, 67338.602.138 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-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 312 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 6
715 лв. (шест хиляди седемстотин и петнадесет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 620 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно
предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно
ползване: за местен път, при съседи: 67338.602.151, 67338.602.65,
67338.602.68, 67338.602.138 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-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 620 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 13
346 лв. (тринадесет хиляди триста четиридесет и шест лв.) без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на УПИ XI-„за търговска и складова база за строителни
материали“, УПИ XII-„за промишлена и складова дейност и търговия“,
УПИ L-„за заведение за бързо хранене“ и УПИ LI-„за търговска и складова
база за дървен материал“ в кв.14, Промишлена зона, гр. Сливен, частите от
поземлен имот с идентификатори 67338.602.119-публична общинска
собственост, придадени по регулация, променят характера си от публична
в частна общинска собственост.

IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„ТРИТОН“ ООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имотите по т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 407
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ЕВА 77“ ООД

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел V „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2016г. с терен с площ 2 083 кв.м., част от
ПИ 67338.557.56, нтп: за второстепенна улица;
IІ.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ЕВА 77“ ООД,
ЕИК ………, общински терен с площ 2 083 кв.м., представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.557.56, площ: 19143 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за второстепенна улица, при съседи: 67338.6557.141, 67338.557.144,
67338.557.74, 67338.557.78, 67338.557.148, 67338.557.77 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-20-397/14.10.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 2 083 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
195 390 лв. (сто деветдесет и пет хиляди триста и деветдесет лв.) без ДДС.
II.2. Дава съгласие „ЕВА 77“ ООД да прехвърли на Община Сливен
част от собствен терен с площ 2 122 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.557.78, адрес на поземления имот: гр. Сливен,
площ: 19 613 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,

начин на трайно ползване: незастроен имот за спортен обект, номер по
предходен план: парцел I, кв.676 при съседи: 67338.557.129, 67338.557.93,
67338.557.35, 67338.557.56 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-14-20397/14.10.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 2 122 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
199 040 лв. (сто деветдесет и девет хиляди и четиридесет лв.) без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на УПИ I- „За болница“ в кв.715, гр. Сливен, частта от
поземлен имот с идентификатор 67338.557.56-публична общинска
собственост, придадена по регулация, променя характера си от публична в
частна общинска собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„ЕВА 77“ ООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имотите по т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 408
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци

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. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 409
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда
при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия
съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията
за територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда при
поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно
чл. 56 от Закона за устройство на територията за територията на Община
Сливен
Параграф единствен. Чл. 6 от Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от
Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен,
се изменя: „За терени собственост на физически или юридически лица,
разрешение за поставяне на преместваем обект се издава въз основа на
изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или
писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 410
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност
на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност
на територията на Община Сливен.
§ 1. Чл.26 ал.1 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за
рекламната дейност на територията на Община Сливен да се изменя:
„РИЕ могат да се разполагат на територията на Община Сливен
при условие, че са допуснати като местоположение, имат
разрешение за поставяне, издадено по реда на чл.56 ал.2 от ЗУТ и
сключен договор с Община Сливен (за имоти и съоръжения,
общинска собственост)”.
§2. Чл.26 ал.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за
рекламната дейност на територията на Община Сливен се отменя.
§3. Чл.28 ал.2 т.4 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за
рекламната дейност на територията на Община Сливен да се изменя:
„Изрично писмено съгласие от собственика/собствениците на
поземления имот или сградата, където ще бъде поставен РИЕ или
писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато
заявлението се подава от несобственик или съсобственик. В режим
на етажна собственост се представя решение на общото събрание.“

§4. Чл.29 ал.4 т.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за
рекламната дейност на територията на Община Сливен се отменя.
§5. Чл.31 ал.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за
рекламната дейност на територията на Община Сливен да се изменя:
„Когато РИЕ са ситуирани върху общински имоти длъжностното
лице, по предходната алинея, заедно с разрешението за поставяне
изготвя договор за РИЕ и ги предоставя на Кмета на Общината за
подпис, спазвайки срока по ал. 1. Когато РИЕ се захранват с
електрическа енергия в договора се урежда реда за заплащането й.
Договорът за РИЕ се връчва на собственика или упълномощено от
него лице заедно с разрешението за поставяне и един екземпляр от
документацията по чл. 28, ал. 2, т. 2, след представяне на документи
за платена такса.“

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 411
Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства
на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99
от ЗДвП и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Приема Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на
Община Сливен.
§ 2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме
последващите, съгласно закона, действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 412
Правилник за Изменение и допълнение на Правилника 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:
Изменя и допълва Правилника за работата на Общински фонд
„Култура“ към Община Сливен както следва:
§1. Досегашният текст на чл.14 става ал.1 на чл.14.
§2. Създава нова ал.2 в чл.14 със следния текст: „Когато член на УС
на Фонда не живее в град Сливен, неговите транспортни разходи са за
сметка на одобрения бюджет на Общинския Фонд „Култура“.
§3. Създава нова ал.3 в чл.14 със следния текст: „При необходимост
УС на Фонда може да привлича външни експерти, като техните хонорари и
командировъчни разходи се заплащат от одобрения бюджет на Фонд
„Култура“ към Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 413
Изменение на Решение № 322 от 28.07.2016 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 322 от 28.07.2016 г. както следва:
В т.1 изразът „за което да се осигури съфинансиране в размер на
59 862,16 лв.” да се замени с израза „за което да се осигури
съфинансиране в размер на 68 841,48 лв.”
2. На основание чл.60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 414
Промени в състава на Комисия по стипендиите на Община Сливен и
изменение на Решение № 74/28.01.2016 год. на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.1 и чл.6 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. Освобождава като членове на Комисия по стипендиите на Община
Сливен:
Йордан Берберов
Стоян Гурков
2. Избира за членове на Комисията по стипендиите на Община
Сливен:
Силвия Никова – главен експерт в дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“
Соня Тенева Келеведжиева – общински съветник, Председател на
ПК ОНКВ
3. Точка 4 от Решение № 74/28.01.2016 год. се изменя и придобива
следния вид:
„Милена Чолакова – директор дирекция „Образование, култура и
връзки с обществеността“

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 415
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Четвъртото тримесечие на 2016 год.

На основание чл. 38, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Четвъртото тримесечие на 2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
М. ОКТОМВРИ
Тържествено заседание, посветено на Празника на град Сливен
Димитровден.
М. НОЕМВРИ
1. Одобряване план-сметка за 2017 год. разходите за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и
обезвреждане на битовите и други отпадъци от община Сливен.
2. Наредба 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.
3. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на Община
Сливен.
4. Одобряване Отчет за разходите за командировки през третото
тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
М. ДЕКЕМВРИ
1. Програма за развитие на читалищната дейност в община Сливен
през 2017 год.
2. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен.
3. Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на
Община Сливен
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 416
Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
община Сливен за периода 2014 – 2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27 ал.1
от ЗЧАВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема актуализация на Програма за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми
за вредни вещества на територията на Община Сливен за периода 2014 –
2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 417
Даване на предварително съгласие за определяне
на площадка или трасе върху поземлен имот общинска собственост
в землището на кв.Речица, гр.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Не дава на Славянка Петрова Йорданова предварително съгласие за
определяне на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху
следния имот с проектен идентификатор, общинска собственост в
землището на кв. „Речица“, гр.Сливен: ПИ № 67338.801.116 по
кадастралната карта на гр.Сливен и засегната площ 423 кв.м, при съседи:
67338.801.114, 67338.801.115, 67338.801.5, 67338.801.118, 67338.801.119,
67338.801.117, 67338.801.18.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 418
Продажба на имот с идентификатор № 68117.11.9521 - 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 № 68117.11.9521, с площ от 0,635 дка, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
територии, предназначени за селското стопанство, актуван с АОС №
340/23.09.2015г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9521 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 0,635 дка, с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при съседи:
68117.11.6629, 68117.11.6628, 68117.11.6658, 68117.11.6657, актуван с АОС
№ 340/23.09.2015г.
Начална тръжна цена 550 лв. (петстотин 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 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 419
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение с полезна площ 37
кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на масивна сграда – здравна служба,
парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.
19, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с им
оти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от 28.01.2016
г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под наем“ се съз
дава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “Помещение с полезна площ
37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на масивна сграда – здравна служба, па
рцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен“, в графа „площ“ се впис
ва „37 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „офис“.
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, представляваща помещение с полезна
площ 37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на масивна сграда – здравна
служба, парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен, общ. Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 56 (петдесет и шест) лева,
без ДДС;







Депозит: 56 (петдесет и шест) лева;
Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
Срок за наемане: 5 (пет) години;
Предназначение: за офис.
Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически
лица.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора за наем със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 420
Добив на суха и паднала дървесна маса от общинска горска територия
в землищата на с. Раково, с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово и
с. Горно Александрово, собственост на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71 ал.1,т.1,
ал.2 т.1 „б“, ал.3, т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 от „Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти“ и чл.55, т.43 под.3 от „Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията
на Община Сливен“,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие в подотдел 171"и"- 20м3, землище с.Раково, в
подотдели 549 „д”- 7 м3, 549 „е”- 4м3 , землище с. Г.Чочовени, в подотдели
323 „в“- 5м3, 323 „д” - 2м3, землище с. Трапоклово, всички с нереализиран
остатък от суха и паднала маса от ЛФ 2015 год. да бъдат прехвърлeни в ЛФ
2016г. и включва в ЛФ 2016 г. новоинвентаризирани със суха и паднала
маса подотдели 323 „г“ - 1м3, 324 „г“ - 4м3, 325„а“ - 3м3, 325 „б“ - 3м3, 325
„в“ - 3м3, землище с. Трапоклово, 327 „б“- 2 м3, 327 „г“- 3м3, 330„в“ - 5м3,
330 „д“ - 6м3, 330 „е“ - 6м3, 330 „и“- 7м3 в землище с. Горно Александрово,
подотдели 545 „н“ - 3м3, 562 „д“ - 3м3, 563„в“ - 5м3, 563 „з“ - 5м3, в
землище с. Голямо Чочовени, всички горска територия, собственост на
Община Сливен, за извеждане на принудителна сеч, провеждаща се при
наличие на повреди, причинени от абиотични въздействия с цел усвояване
на дървесината.
2. Възлага на кмета на Община Сливен, да утвърди списъци,
изготвени от кметовете на населените места за добив на суха и паднала
дървесна маса, като се вписват трите имена на физическите лица и

постоянен адрес, на не повече от един член от домакинство. Същите, да не
са търговци и да използват дървата за огрев за лични нужди, без право на
продажба. Всяко лице, включено в утвърдения списък за добив на суха и
паднала дървесна маса има право да закупи 1 /един/ пространствен
кубически метър дърва за огрев и е длъжно да добие за собствена сметка и
да заплати цена за добитите дърва за огрев по 10.00 лв. /десет лева/ без
ДДС за 1 /един/ пространствен кубик дърва за огрев, съгласно чл.55, т.43
под.3 от „Наредба за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен и
1.25 лв. /един лев и двадесет и пет стотинки/ за издаване на позволително.
Заплащането да се извършва в касата на ОП “Земеделие, гори и водни
ресурси“, срещу представяне на документ за самоличност.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 421
Изменение и Допълнение на Решение 291 от 30.06.2016 год. и
на Решение 332 от 28.07.2016 год.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.111, ал.1, чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1 от Наредба №8
за сечите в горите и съгласно правното предписание на чл.3, ал.1, т.2, чл.5,
ал.1, т.2, ал.3, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, чл.35, чл.67, ал.1, т.4, чл.71, ал.1,
ал.2, т.1 ”а” и „б”, т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 от „Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 291 от 30.06.2016 год. и Решение
332 от 28.07.2016 год. както следва:
§1 В т. 1 абзац първи се правят следните редакции след изразът
«192„г“- 360 м3»; се добавя «182„ж“- 105 м3» и «183„в“- 105 м3»
§2 В т. 2 след изразът «192„г“» се добавя «182„ж“» и «183„в“»

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 422
Освобождаване на управителя на „ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД
и назначаване на временно изпълняващ длъжността

На основание § 1а от ЗР на Наредба № 9 за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по ЗЛЗ и чл.9, ал.1, т.4 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. Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на управлението
на „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД с д-р Александър Петков Александров до
провеждане на конкурс.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 320
на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата за търговското
дружество.
3. Възлага на Кмета на общината да внесе на следващото заседание
на Общинския съвет предложение за провеждане на конкурс за избор на
управител на „ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД
4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание
чл. 60, ал. 1 от АПК.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 423
Обявяване на конкурс за избор на управител
на „ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД

На основание чл.3, ал.1 и § 1а от ЗР на Наредба № 9 за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по ЗЛЗ и чл.9, ал.1, т.4 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 „Диагностичноконсултативен център 1 – Сливен” ЕООД, гр. Сливен за срок от 3
/три/ години;
2. Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните
изисквания:
- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и
управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност
или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от
Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт,
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или
икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина да имат придобита специалност.
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, място и срок на подаването им:
3.1.Заявление за участие в конкурса – свободен текст, към което се
прилагат два отделни плика, както следва:
- плик № 1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи
съответствието на кандидатите с изискванията за участие,
3.2.Биографична справка /резюме/.
3.3.Нотариално заверени копия от:
А/
- Диплом за завършено висше образование с образователноквалификационна степен „магистър” по медицина,
- документ, удостоверяващ придобита специалност;
- документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт,
или
Б/
- Диплом за завършено висше образование образователноквалификационна степен „магистър” по икономика и управление с
придобита образователна и/или научна степен,
- документ, удостоверяващ придобита специалност или преминато
обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето
образование в областта на здравния мениджмънт,
3.4. Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери
с документите, посочени в §3, от Заключителните разпоредби на Наредба
№ 9 от 26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването;
3.5. Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години
трудов стаж като лекар или икономист. Лицата могат да представят и
документи, удостоверяващи наличието на минимум три години
управленски опит;
3.6. Свидетелство за съдимост.
- плик № 2 съдържащ Писмена разработка със следните изисквания:
Да съдържа програма за развитието и дейността на „Диагностичноконсултативен център 1 – Сливен” ЕООД, гр. Сливен за тригодишен
период /2017 г - 2019 г/
Плик № 1 и плик № 2 се запечатват в един общ плик и се подават със
заявлението в деловодството на Община Сливен най-късно до 16 ч. на
08.11.2016 г.
4. Тема на събеседването е писмената разработка, представена
от кандидата и познаването на нормативната уредба в областта на
здравеопазването.
5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на 10.11.2016г. от 10.00 часа в сградата на
община Сливен зала № 119.
6. Утвърждава проект на договор за управлението

Лечебното заведение предоставя на кандидатите документи относно
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала
всеки работен ден в срок до 15 часа на 04.11.2016 г. в счетоводството на
„ДКЦ-1-Сливен” ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев” № 2 А.
7. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса
от 5 члена в състав:
Председател:
Секретар:
Членове:

Румен Иванов – заместник кмет,
Любомир Стамов - правоспособен юрист,
1. Д-р Тодор Бакалов - магистър по медицина
2. Д-р Петя Балулова - представител на РЗИ
3. Мустафа Мустафов – общински съветник

Определя възнаграждение на членовете на комисията за участието
им в нея в размер на по 40 лева.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 424
Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени планове
на части от гр.Сливен, Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
за УПИ ХХХ–163 и УПИ ХХХI-„За трафопост”, кв.92, кв.”Комлука”,
гр.Сливен, като отпада УПИ ХХХI – „За трафопост” и площа му се
приобщава към УПИ ХХХ–163, без да се предвижда ново застрояване.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
за УПИ II-„За жилищно строителство и обществено обслужващи сгради”,
кв.569, кв.”Българка”, гр.Сливен, като се образува нов УПИ V с отреждане
„За обществено обслужване и търговия”, прилежащ към съществуващ обект
за обществено хранене – сладкарница.
3. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
за УПИ LII–„За автосалон, сервиз, магазин, складове и търговия”, кв.14,
Промишлена зона, гр.Сливен, като УПИ LII се разделя на два нови УПИ LII
и УПИ LX, при запазване на отреждането и за осигуряване на достъп до
новообразувания УПИ LX от изток се проектира нова улична регулация –
улица от осова точка 459В до осова точка 459Д.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 425
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на с. Злати войвода, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопроводно
отклонение за минерална вода от водовземно съоръжение С2+С3 от
находище Сливенски минерални бани, до ПИ 30990.29.253, отреден „За
производствени и складови дейности – винарска изба“, местност
„Япраклий“, землище с.Злати войвода, общ.Сливен и засягащо следните
имоти, находящи се извън регулационните граници на сел. обр.“Сливенски
минерални бани“: имоти 30990.30.43, 30990.30.42, 30990.99.1,
30990.29.290, 30990.99.5, 30990.29.295 и 30990.29.287, общинска
собственост; имоти 30990.29.79, 30990.29.253, 30990.29.98, 30990.29.72,
30990.29.86 и 30990.29.82, частна собственост и имот 30990.502.25, път от
републиканската пътна мрежа, държавна собственост, всички в землище
с.Злати войвода, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 426
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод Ф90 ПЕВП, попадащ в ПИ
67338.53.34 до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде реализирано
инвестиционно намерение „За складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника“, местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и
засягащо имоти 67338.53.29, 67338.53.30, 67338.53.32, 67338.53.33 и
67338.53.34, всички в землището на гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 427
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
в землището на с.Чокоба, 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 ел.кабел 1кV
от ТП“КЗС“, разположен на южната регулационна граница на с.Чокоба,
общ.Сливен, до ПИ 102012, стопански двор, местност “До могилите“,
землище с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през общински имоти
102098, местност “Мешака“, с НТП „Полски път“ и 000140, местен път
SLV2081 в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 428
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 ел.кабел 20кV
от съществуващ ЖР стълб №72 на ВЛ 20кV „Качулка“ в ПИ 67338.301.216,
местност „Манастирското“, з-ще гр.Сливен до нов БКТП в ПИ
67338.302.100, отреден „За дървопреработвателна дейност“, местност
„Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен и преминаващ през имоти
67338.301.216, местност „Манастирското“ с НТП „Широколистна гора“ и
67338.302.104, местност“Асеновско дефиле“, с НТП „За път от
републиканската пътна мрежа“ в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 429
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.801.7, м.„Къра”, землището на кв.Речица, гр.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.801.7, м.„Къра”, землището на
кв.Речица, гр.Сливен с цел преотреждане на имота в „Паркинг”, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.801.7,
м.„Къра”, землището на кв.Речица, гр.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 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 430
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.852.7, м.„Баалъка”, землището на кв.Речица, гр.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.852.7, м.„Баалъка”, землището на
кв.Речица, гр.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 67338.852.7,
м.„Баалъка”, землището на кв.Речица, гр.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 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 431
Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен
26 октомври, Димитровден

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври,
Димитровден – празник на Сливен, съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН
ПРОГРАМА
15 октомври /събота/
Крепост „Туида“
Фолклорен фестивал – надиграване „Приятели чрез танца“
/по програма/
Организира: Танцова къща „Приятели
чрез танца“, Сдружение „Дай, бабо,
огънче“
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит национален турнир по спортни танци „Купа Сливен 2016“
Организира: Клуб по спортни танци
„Сливен“
19 октомври /сряда/
17.30 ч., зала „Май“
Представяне на книгата на Виктор Дойчинов „Сонети“ – отпечатана с подкрепата на
Общински фонд „Култура“
Организира: Виктор Дойчинов
20 октомври /четвъртък/
18.30 ч., зала „Май“
Представяне на книгата на Димка Илиева „Най-ръкоделният град“ – отпечатана с
подкрепата на Общински фонд „Култура“
Организира: Димка Илиева
20.00 ч., Малка сцена
„Ако бях кмет“ – младежка среща – дебати
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен
21 октомври /петък/
17.00 ч., Хаджиданчови къщи
„Съкровищата на Хаджиданчовите къщи“ – надпревара за малки родолюбци

Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен
17.00 ч., зала „Май“
Представяне на библиографски указател „Сливен в творчеството на българските
писатели“. Със специалното участие на проф. Радка Колева
Организира: РБ „Сава Доброплодни“
17.30 ч., зала „Май“
„Сливен – мое вдъхновение“ – поетичен рецитал. С участието на актьора Христо
Симеонов
Организира: РБ „Сава Доброплодни“
21 – 22 октомври
09.00 ч., зала „Васил Левски“
ХІІ Международен турнир по борба за кадети „Стоте войводи“
Организира: Армейски спортен клуб по
борба – Сливен
22 – 23 октомври
Крепост „Туида“
Втори средновековен панаир „Помни славата“
/по програма/
Организира: Община Сливен, крепост
„Туида“
24 октомври /понеделник/
Двадесет години Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител“
/по програма/
Организира: Дневен център за деца с
увреждания „Св. Стилиян
Детепазител“
11.00 ч., ДКТ
Представление за децата на Сливен от Държавен куклен театър – Сливен
Организира: Държавен куклен театър
– Сливен
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в конкурса „Аз и моят град“

Организира: Художествена галерия
„Димитър Добрович“, Община Сливен
17.00 ч., фоайе на зала „Май“
Откриване на изложба „30 години Национален музей на текстилната индустрия“
Организира: Национален музей на
текстилната индустрия
16.30 – 19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Фестивал „Младостта на Сливен днес – бъдеще на Европа утре“ – с участието на
доброволци и млади таланти по програма „Еразъм плюс“
Организира: Младежки дом – Сливен
18.00 ч., Първата държавна текстилна фабрика
Откриване на изложба „Един завет! На родний край пазете си земите“, посветена на
участието на сливенски 11-ти пехотен, 7-ми конен и 6-ти артилерийски полкове в
Първата световна война 1915-1918 г.
Организира: Регионален исторически
музей
20.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на Клубове „Хоро“ от Сливен
Организира: Община Сливен
25 октомври /вторник/
10.00 ч., зала „Май“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен
10.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Концерт с участието на деца от детските градини в Сливен
Организира: Община Сливен
11.00 ч., читалище „Дружба“
„Вкусните гозби на нашите баби“ – кулинарно шоу с участие на баби и внуци
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен
18.00 ч., ДТ „Стефан Киров“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2016 г. Концерт-спектакъл

Организира: Община Сливен
19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Концерт с участието на гостуващ изпълнител
Организира: Община Сливен
20.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Празнични илюминации
Организира: Община Сливен
26 октомври /сряда/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.30 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”





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

Празничен концерт с участието на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и
Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“
Организира: Ансамбъл за народни
песни и танци – Сливен
18.00 ч., галерия „Седем“
„Заветът на града“ – изложба от сливенски пейзажи
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен

26 – 28 октомври
Първата държавна текстилна фабрика
ХVІІІ Национална текстилна конференция 2016 с международно участие
„Традиции и иновации в текстила и облеклото“
/по програма/
Организира: Организационен комитет
28 – 30 октомври
Национален турнир по спортен бридж
Организира: Бридж клуб – Сливен
29 октомври /събота/
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит турнир и Държавно първенство по спортни танци „Купа България“
Организира: Клуб по спортни танци
„Туида“ – Сливен
17 – 26 октомври, паркинга на север от стадион „Хаджи Димитър”
Атракциони за деца
17 – 26 октомври, пл. „Добри Желязков” /пред НТС и около фонтана „Кълбото“/
Панаир на традиционните занаяти

Неуточнени дати:
Премиера на ДТ „Стефан Киров“ – Сливен
Именуване на Регионален исторически музей – Сливен с името на д-р Симеон Табаков
Откриване на паметника на д-р Симеон Табаков в кв. „Ново село“
100 години от рождението на Надя Неделина (25.02.1916 – 18.10.2012) – поетеса,
носител на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов“
90 години от рождението на Цончо Родев (09.06.1926 – 27.12.2011) – писател, носител
на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и на наградата „Д-р Иван
Селимински”
Представяне на каталога на Добри Добрев – отпечатан с подкрепата на Общински фонд
„Култура“
Изложби, представяне на книги и др.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 432
Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен
за срок от една година:
Цветомир Иванов Петков - знаменосец
Дима Валентинова Маринова - асистент
Яница Емилова Руманецова - асистент

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 433
Отпускане на финансови средства от Приложение №7, т.11
„Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС“
на Бюджета на Община Сливен за 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 300 /триста/ лева на Асен
Асенов Йорданов от ДЮШ при ФК „Самуил” с. Самуилово за участие в
Международния футболен турнир „Купа Южно Черно море”.
2. Отпуска финансови средства в размер на 3 000 /три хиляди/ лева
на Клуб по спортни танци „Туида“, град Сливен за провеждането на
Държавно първенство Купа „България“ и Открит турнир по спортни танци
в гр. Сливен на 20.10.2016 год.
3. Средствата да се осигурят от Приложение 7, т.11 „Резерв за
допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС“ на Бюджета на
Община Сливен за 2016 год.
4. Асен Асенов Йорданов и КСТ „Туида“ град Сливен в срок до 23
декември 2016 год. да внесат отчет за изразходването на финансовите
средства.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 434
Финансиране на одобрени проекти от есенна сесия на ОбФ „Култура”
към Община Сливен, със заделени средства от бюджета на Община
Сливен в дейност „Други дейности по културата”

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 есенната
сесия на Общински фонд „Култура” към Община Сливен:
1. Проект- Издаване на изследователски труд, свързан с живота и
творчеството на писателя Константин Константинов.
Вносители- Сдружение „Артцентрик”, Автор на труда д-р Мира
Душкова
Сума – 2300 лв.;
2. Проект- „Паметникът- дело общонародно, продължение на
Възраждането”
Вносители - Петър Сяров и Костас Анастасиу.
Сума – 2700 лв.;
3. Проект- „Децата на града” - документална поредица от
късометражни, документални филми.
Вносители- „22:22” ЕООД, с ръководител на проекта Илко Ганев
Сума – 3500 лв.;
4. Проект- Осми международен фестивал на източноправославната
църковна музика „Николай Триандафилов- Сливенец”.
Вносители- Сдружение „Смесен хор „Добри Чинтулов”.
Сума- 2000 лв;

5. Проект- „Болката на паметта- 100 години от рождението на Мишо
Хаджийски”. Автори Анна Малешкова и Николай Куртев.
Вносители- Анна Малешкова
Сума- 800 лв.;
6. Проект- „Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на
Втората световна война 1945-2015”.
Вносители- ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”; IV ОУ „Димитър Петров”
Сума- 3200 лв.
II. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд
„Култура” за 2016 г., в дейност „Други дейности по културата”.
III. Организациите и лицата, на които се предоставят финансовите
средства да представят очет за изразходваните средства в съответствие с
подписания договор с Общински фонд „Култура” към Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 435
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на:
1. 1500 /хиляда и петстотин/ лева на Клуб по спортни танци „Туида“
град Сливен за финансова подкрепа за провеждане на Държавно
първенство Купа „България“ и Открит турнир по спортни танци град
Сливен“;
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. Църковно настоятелство на храм „Свети Великомъченик Теодор
Тирон“ – местност Селището – Сливен;
2. НЧ „Петър Берон-1934“ с. Тополчане за организиране и
провеждане на празник „Фолклорно надпяване и надиграване“ в с.
Тополчане.
3. Държавен куклен театър Сливен за участие в Международен
фестивал на театрите за деца в град Баня Лука, Република Сърбия.
4. НЧ „Зора-1860“ за организацията на Международен фестивал на
източноправославната църковна музика „Николай ТриандафиловСливенец“ 28-30 октомври 2016 год.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 850 /осемстотин и
петдесет/ лева на кметство с. Мечкарево за провеждане на Регионален
фолклорен събор „Зимни празници 2016“ - с. Мечкарево.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/
лева на НЧ „Съгласие 1928“ - с. Чокоба за честване на деня на народните
будители и традиционния събор на селото.

V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева
на кметство с. Сотиря за озвучаване, викторина с награди, спортни и
забавни игри за отбелязване празника на селото – Петковден.
VI. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет /Приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016
год./
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 30.12.2016год. 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 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 436
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/ лева на:
Анна Иванова Лалова от гр.Сливен, ………. за рехабилитация и
лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин /лева на:
Данчо Янков Янков от с. Гергевец, обш.Сливен за текущи нужди.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Димка Йорданова Иванова от град Сливен, ……….. за покриване на
разходи по имплантиране на леща в лявото око.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/лева на:
1. Надежда Илиева Атанасова от град Сливен, ………….. за
продължаване на лечението й на карцином на лява млечна жлеза.
2. Минка Димитрова Иванова от град Сливен, …………за покриване
на разходите по лечението й.
V. Отпуска финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева на
Радостин Савов Пидсан от град Сливен, …………. за подпомагане на
лечението му.
VI. Отпуска финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева на
Ангел Михайлов Тичалиев от град Сливен, …………. за покриване на
разходи по операция на окото.

VII. Отпуска финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Слав Георгиев Николов от с. Злати войвода, общ. Сливен за осигуряване
на основните жизнени потребности на внуците му Борислава Атанасова
Станчева и Атанас Мигленов Славов.
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.12.2016 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 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 437
Отпускане на персонална пенсия на Мария Златева Иванова

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 Мария Златева Иванова, ЕГН ………….

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 438
Мнение за опрощаване на несъбираеми държавни вземания
към държавни институции

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема искането на Цанко Николов Христов, гр. Сливен, община
Сливен, относно опрощаване на задължения за неплатени задължения,
наложени чрез наказателно постановление.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016г.

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

