Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 11
Изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда на работа
на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение
на репродуктивни заболявания на семейства и лица,
живеещи на семейни начала в Община Сливен
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Правилник за организацията и реда на работа на
Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община
Сливен, както следва:
§1. В чл.3 се добавя нова ал. 5
„(5)Комисията се утвърждава с решение на Общински съвет
Сливен и е със срок на действие, равен на срока на действие на съответния
Общински съвет.”
§2. В ал.1 на чл.16 текстът след израза „Фонд за асистирана
репродукция” се заличава.
§3. Текстът на ал.2 на чл. 16 добива следната редакция:
„(2) На всяко отделно семейство или двойка, одобрени за
финансово подпомагане са предвидени средства до 3000 (три хиляди лева)
и се отпускат само в случай, че посочените лица не са финансирани през
същата календарна година от Център „Фонд за асистирана репродукция” за
извършване на дейности и изследвания посочени в чл.14, ал.2 и ал.3 от
Правилника.”
§4. Създава нова ал.3 на чл.16 със следния текст:
„(3) При одобрение на кандидатите за финансово подпомагане от
Център „Фонд за асистирана репродукция” е необходимо същите да
уведомят в три дневен срок комисията по настоящия правилник. В

случаите, когато се установи по безспорен начин, че заявителя е извършил
процедурата по асистирана репродукция, финансирана от Център „Фонд за
асистирана репродукция", комисията има право мотивирано да откаже
изплащането на одобрената парична сума."
§5. В чл.22, ал.(3) текстът след израза „по чл.13” се заличава.
§4. В чл.22 се създават нови ал. 4 и ал.5 със следния текст:
„(4) Сумите на одобрените от комисията по чл.3 кандидати за
дейности изследвания по чл. 14 от този Правилник се изплащат до
изчерпване на предвидените за съответната бюджетна година средства за
тази дейност.
(5) Неполучилите средства двойки по ал.4 ще бъдат финансирани
през следващата бюджетна година.”

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 12
Изменение и допълнение на Наредбата
за определяне размера на местните данъци
На основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.21
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за определянето на местните данъци както следва:
§ 1. В чл.5 се правят следните изменения:
1. Текстът на алинея 1 придобива следното съдържание:
„Чл.5 (1) Годишният размер на данъка е 3,2 на хиляда върху
данъчната оценка.”
2. Точка 1 се отменя.
3. Точка 2 се отменя.
§ 2. В чл.12, ал.1 се правят следните изменения:
1. точка 1 се изменя така:
„1. до 37 кW включително 0.47 лв. за 1 кW;”
2. точка 2 добива следната редакция:
„2. над 37 кW до 55 кW включително – 0.55 лв. за 1 кW;”
3. съдържанието на точка 3 се изменя по следния начин:
„3. над 55 кW до 74 кW включително – 0.74 лв. за 1 кW;”
4. точка 4 придобива следния вид:
„4. над 74 кW до 110 кW включително – 1,51 лв. за 1 кW;”
5. текстът на точка 5 се променя както следва:
„5. над 110 кW – 1.70 лв. за 1 кW;”.
§ 3. В чл.15, ал.3 накрая се поставя запетая и се добавя „мотоциклети
и мотопеди”.
§ 4. В чл.20, ал.4 и 5 се отменят.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 13
Определяне размера на възнагражденията
на общинскте съветници

На основание чл.34 от ЗМСМА и чл.83, т.6 от ПОДОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 1198/27.03.2014 год. на Общински съвет
Сливен.
2. Определя размера на възнагражденията на общинските съветници
както следва:
а/ Общинските съветници получават за участието си в заседаниe на
Общинския съвет възнаграждение в размер на 10 на сто от брутното
възнаграждение на председателя за съответния месец.
б/ Общинските съветници получават за участието си в заседаниe на
постоянна или временна комисия на Общинския съвет възнаграждение в
размер на 3 на сто от брутното възнаграждение на председателя за
съответния месец.
в/ Общият размер на възнаграждението на общинските съветници не
може на бъде повече от 28 на сто от брутното възнаграждение на
председателя за съответния месец.
г/ За неучастие в заседание на постоянните комисии и заседанието на
Общинския съвет общинският съветник не получава възнаграждение на
заседанието, от което е отсъствал.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 14
Изменение на Решение № 1567 от 16.12.2014 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 1567 от 16.12.2014 г. в т.2 както следва:
1. „Максимален размер на дълга - 1 200 000 лева – (един милион и
двеста хиляди лева)”
се заменя с
„Максимален размер на дълга - 350 380 лева (триста и петдесет
хиляди триста и осемдесет лева)”
2. „Условия за погасяване:
- Източници за погасяване на главницата – чрез финално плащане от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ DIR-5112122-C-008”
се заменя с :
„Условия за погасяване:
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства
3. „Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 5.078%”
се заменя с
„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 5.328%”;

4. „Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Сливен по
Договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма,
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по
член 6 от Закона за общинския дълг;”
се заменя с
„Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сливен, по чл. 45,
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на община Сливен по чл. 52, ал. 1 от Закона
за публичните финанси”
5. На основание чл. 60 от АПК и предвид краткия срок за изпълнение
на проекта допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 15
Одобряване на План–сметка за 2016 г. за разходите за поддържане
на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране,
извозване, предварително третиране и обезвреждане
на битовите и др. отпадъци от община Сливен

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66,
ал. 1 на Закона за местните данъци и такси и чл. 16, ал. 1 на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставени права на територията на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема План–сметка за 2016 г. за разходите за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и
обезвреждане на битовите и др. отпадъци от община Сливен, както следва:
№
1
2
3
4
5
6

разходи за:
Сметоизвозване (чл.19 ал.3 т.2 от ЗУО)
Почистване обществени места, гр.Сливен (чл.19 ал.3
т.3 от ЗУО)
Зимно почистване (чл.19 ал.3 т.3 от ЗУО)
Почистване на нерегламентирани сметища около
населените места(чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО)
Предепониране на смесени битови отпадъци от депо
с.Сотиря на регионално депо – Ямбол
Предварително третиране (сепариране) преди
депониране на битови отпадъци (чл.19 ал.3 т.4 от ЗУО)

лв. с ДДС
2 986 020
1 575 330
107 951
240 000
241 434
237 898

7
8
9
10

Депониране на смесени битови отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци (чл.19 ал.3 т.4
от ЗУО)
Разходи за мониторинг на регионално депо (чл.19 ал.3
т.4 от ЗУО)
Следексплоатационни грижи - мониторинг и охрана,
ДНО с.Сотиря (чл.19 ал.3 т.4 от ЗУО)
Разходи за събиране на опасни отпадъци от
домакинствата (чл.19 ал.3 т.9 от ЗУО)

12

Разходи за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата (хартия, картон, пластмаса, стъкло и
метал) извън системите за събиране на опаковки и
отпадъци от oпаковки - (чл.19 ал.3 т.6 от ЗУО)
ДДС за сепариране на отпадъци

13

ДДС за депониране на отпадъци

14

Почистване други населени места

15

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО

16

Други - инспектори (чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО)

11

936
111 840
12 000

180 168
47 580
54 632
226 700
1 041 930

Всичко разходи:
Капиталови разходи – СМР следексплоатационни
грижи зa ДНО с.Сотиря, СМР Регионално депо Ямбол
17
и офис контейнери охрана ДНО с.Сотиря и ел.
захранване.
Всичко план-сметка:

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

273 158

92 000
7 429 574

166 200
7 595 774

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 16
Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен
за първото шестмесечие на 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2
от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на
2015 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
Община Сливен за полугодието на 2015 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор
„Местно управление” – „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен” ЕООД за полугодието на 2015 г.
4. Липса на съществени сделки и операции на общината и на
разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк
касов ефект върху бюджета на общината за полугодието на 2015 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 17
Приемане на решения за определяне на представител на Община Сливен
при провеждане на заседания на общото събрание на Асоциацията
по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К Сливен” ООД

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5
от ЗВ и чл.5, ал.5 и чл.6 от Правилник за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя инж. Стефан Кондузов – заместник кмет по „Устройство
на територията и строителството” при Община Сливен, за представител на
Община Сливен в заседанията на общото събрание на Асоциацията по В и
К на обособена територия, обслужвана от „В и К Сливен” ООД при
невъзможност на кмета на Общината, като го упълномощава да гласува по
въпросите от обявен дневен ред за съответното общо събрание след
предварително съгласуване на позицията с Общински съвет - Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 18
Определяне състава на МК ЗУПГМЖСВ при Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.1, 2 и 3 от Правилника за прилагането му,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Определя състав на МК по ЗУПГМЖСВ при Община Сливен от 7
души в състав:
Председател: Румен Иванов – заместник-кмет на Община Сливен
Членове:
Борислав Павлов – общински съветник
Керанка Стамова – общински съветник
Петър Димитров – общински съветник
Стефан Щилиянов – общински съветник
Елена Господинова – представител на инициативен комитет
Соня Начева – гл. експерт в отдел „Общинска собственост”

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 19
Определяне на делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Определя за свой делегат в Общото събрание на Регионална
асоциация на общините „Тракия” Димитър Ганев Митев – Председател на
Общински съвет Сливен.
2. Определя за заместник делегат в Общото събрание на РАО
„Тракия” Деян Цанков Дечев – Зам.-председател на Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 20
Приемане на годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2016 година

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 и
ал.4 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горски
територии, собственост на Община Сливен за 2016 година, с общо
количество стояща маса 21224 м3, от които иглолистни 5988 м3 и
широколистни 15236 м3.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да организира процедури търгове с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен, посочена в Приложение 1, неразделна част от
годишния план за ползване от горски територии собственост на Община
Сливен за 2016г., по реда на „Наредба за реда и условията за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 21
Приемане на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в
Община Сливен” 2015 г., предназначен за изработване на Стратегия
за развитие на социалните услуги в област Сливен /2015-2020г./,
както и на Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги в община Сливен /2015-2020г./.

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36 а, ал.
1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в
Община Сливен” - 2015 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 22
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2015 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2015 г. и
разчета за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд
за 2015 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(край на бюджетната година) се допуска предварително изпълнение на
решението.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
декември 2015 г.
2. Приложение 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2015 г.
3. Приложение 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2015 г.
4. Приложение 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите
разходи на Община Сливен за 2015 г. по източници на финансиране.

5. Приложение 5 - Разшифровка за капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение 6 - Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Националния фонд - 2015 г.
7. Приложение 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2015 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 23
Отмяна на Решение на Общински съвет Сливен № 1912 от 27.08.2015 г.
за кандидатстване с проекти по Оперативна програма ,,Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел
1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализираните
общности, включително роми“, Процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение на ОС № 1912 от 27.08.2015 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 24
Отмяна на Решение на Общински съвет Сливен № 1911 от 27.08.2015 г.
за кандидатстване с проекти по Оперативна програма ,,Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел
1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализираните
общности, включително роми“, Процедура „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение на ОС № 1911 от 27.08.2015 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 25
Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства
от фонд „Солидарност” на ЕС по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите
от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да
кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд
„Солидарност” на ЕС по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от
природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. с проектното предложение
„СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен“ на
стойност 133550,53 лв.
2. Общински съвет Сливен потвърждава, че ще бъде осигурен
собствен принос по проекта в случай на проекти за подобрения на
инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава
размера на определената безвъзмездна финансова помощ;
3. Общински съвет Сливен потвърждава, че разходите за съответните
операции са за щети, настъпили като пряка последица от природното
бедствие от периода от 30 януари – 4 февруари 2015 г., и не надвишават
необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от
преди природното бедствие.
4. Общински съвет – Сливен поемане ангажимент за пълно или
частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че
се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че

декларираните щети са значително по-високи от действително
претърпените в резултат на природното бедствие от 30 януари – 4
февруари 2015 г.
5. На основание чл. 60 от АПК и предвид краткия срок за изпълнение
на проекта допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 26
Даване на съгласие за подкрепа и партньорство от Община Сливен
с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна
среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет:
№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности,
като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Сливен Фондация
„Работилница за граждански инициативи“, 1 ОУ „Хаджи Мина Пашов“
и Професионална гимназия по текстил и облекло гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и
споразумение за партньорство с Фондация „Работилница за граждански
инициативи”, 1 ОУ „Хаджи Мина Пашов” и Професионална гимназия по
текстил и облекло гр. Сливен.

3. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 27
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда
за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет:
№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности,
като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици
от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Сливен в партньорство
с РИО на МОН, 2 ОУ „Христо ОУ Ботев“, 6 ОУ „Братя Миладинови“,
7 ОУ „Панайот Хитов“, 8 ОУ „Юрий Гагарин“, 9 ОУ „Св.св. Кирил и
Методий“, 10 СОУ „Йордан Йовков“ , Асоциация образование и
лидерство, Национална мрежа за децата и Българска
асоциация по народна топка

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 в партньорство с
проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда
за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като
ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от

маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и
споразумение за партньорство с РИО на МОН, 2 ОУ „Христо ОУ Ботев“, 6
ОУ „Братя Миладинови“, 7 ОУ „Панайот Хитов“, 8 ОУ „Юрий Гагарин“, 9
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, 10 СОУ „Йордан Йовков“ , Асоциация
образование и лидерство, Национална мрежа за децата и Българска
асоциация по народна топка.
3. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 28
Кандидатстване на Община Сливен с проект по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни
информационни центрове“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проектно
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, по
Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ по
ОП „Добро управление“ 2014-2020;
2. Предоставя за целите на проекта за период до 2023 г.
помещенията, ползвани и понастоящем от ОИЦ Сливен, които са
разположени в източната част от сградата на Община Сливен на адрес бул.
„Цар Освободител“ № 1 етаж I (партер), а именно: Помещение 1, запад,
работен офис; Помещение 2, изток, работен офис; Помещение 3, изток,
зала и Помещение 4, офис за почивка и сервизно, санитарно помещение.
3. Община Сливен декларира осигуряването на оборотен финансов
ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и
резултати.
4. На основание чл. 60 от АПК и предвид срока за кандидатстване по
проекта да бъде допуснато предварително изпълнение на взетото Решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 29
Даване на съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект
по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за
активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като
ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.
Проектът ще се реализира от СДГ „Калина“ Сливен, Сдружение
Българска асоциация за развитие, съвместно с Община Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и
споразумение за партньорство със СДГ „Калина“ Сливен и Сдружение
Българска асоциация за развитие.
3. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 30
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за
активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като
ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от ЖЕНИ МИЛОСЪРДИЕ –
РОМА, ОУ„Хаджи Димитър“ с. Селиминово и НУ „Христо Ботев“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и
споразумение за партньорство с ЖЕНИ МИЛОСЪРДИЕ – РОМА, Основно
училище „Хаджи Димитър“ с. Селиминово и НУ „Христо Ботев“.
3. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 31
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за
активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като
ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Фондация КХАМ - Слънце, 6 ОУ
„Братя Миладинови“ , 9 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Основно училище
„Найден Геров“ с. Гавраилово и НЧ Горно Александрово

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и
споразумение за партньорство с Фондация КХАМ - Слънце, 6 ОУ „Братя
Миладинови“, 9 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Основно училище „Найден
Геров“ с. Гавраилово и НЧ Горно Александрово

3. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 32
Даване на съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект
по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за
активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като
ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.
Проектът ще се реализира от РАКО, съвместно с Община Сливен,
ЦДГ „Перуника“ с. Сотиря, ЦДГ „Радост“ с. Камен и
ЦДГ „Минзухар“ с. Крушаре

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и
споразумение за партньорство със Сдружение „Ромска академия за
култура РАКО, ЦДГ „Перуника“ с. Сотиря, ЦДГ „Радост“ с. Камен и ЦДГ
„Минзухар“ с. Крушаре

3. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 33
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема актуализация в Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015г., съгласно
приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Приложение І
І. Към раздел I - Продажба
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

имот
ПИ 68117.510.324, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.264, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.265, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”

Площ
(кв.м.)

описание

883 кв.м.

нтп: полски култури

426 кв.м.

нтп: полски култури

613 кв.м.

нтп: полски култури

ПИ 68117.510.266, в землището на с.Сотиря,
574 кв.м.
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.267, в землището на с.Сотиря,
747 кв.м.
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.269, в землището на с.Сотиря,
769 кв.м.
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с.Жельо войвода, общ.Сливен, УПИ ХV-745,
1015 кв.м.
кв.88
с.Чокоба, общ.Сливен, УПИ ХV-295, кв.39

10. с.Малко Чочовени, общ.Сливен, УПИ VІ, кв.8
ПИ 67338.434.449, с площ от 725
11. кадастралната карта на гр.Сливен,
”Плоски рът“
ПИ 67338.434.450, с площ от 758
12. кадастралната карта на гр.Сливен,
”Плоски рът”
ПИ 67338.434.451, с площ от 513
13. кадастралната карта на гр.Сливен,
”Плоски рът”

1610 кв.м.
595 кв.м.

нтп: полски култури
нтп: полски култури
нтп: полски култури
За жилищно
строителство
За жилищно
строителство
За жилищно
строителство

кв.м. по
местност

725 кв.м.

нтп: за земеделски
труд и отдих

кв.м. по
местност

758 кв.м.

нтп: за земеделски
труд и отдих

кв.м. по
местност

513 кв.м.

нтп: за земеделски
труд и отдих

ІІ. Към раздел ІI – ОПС
№

имот

Площ
(кв.м.)

1.

с.Самуилово, общ.Сливен, УПИ ІІ-675, кв.8

285 кв.м.

2.

с.Самуилово, общ.Сливен, УПИ ХVІІІ, кв.70

570 кв.м.

3.

ПИ с идентификатор № 67338.8.58 по
кадастралната карта на гр.Сливен

131 кв.м.

описание
за жилищно
строителство
за жилищно
строителство
нтп: За
селскостопански,
горски, ведомствен път

4.

ПИ с идентификатор № 67338.832.76 по
кадастралната карта на гр.Сливен

5.

ПИ с идентификатор № 37530.84.299 по
кадастралната карта на с.Ковачите
ПИ № 000443 по КВС на землището на
гр.Кермен, местност „Краен баир“
ПИ с проектен идентификатор № 30990.16.33
по кадастралната карта на с.Злати войвода,
местност „Зад Тюржемен“

83 кв.м.

нтп: За
селскостопански,
горски, ведомствен път

706 кв.м.

нтп: пасище, мера

700 кв.м.

нтп: пасище, мера

700 кв.м.

нтп: пасище, мера

ІІІ. Към раздел V- Отдаване под наем
№

имот

Площ
(кв.м.)

описание

Помещение с площ 25,3 кв.м. на І-ви етаж в учебен
1. блок „Б” на училище, находящо се в п-л ІІ, кв. 588
по плана на гр. Сливен

25.3

Продажба на
закуски

Помещение №3 с площ 14.35 кв.м, находящо се на
втори етаж на масивна сграда в гр. Сливен, кв. 665,
2.
УПИ ІІ –„Спортен комплекс“, с административен
адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №2А

14,35

офис

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 34
Продажба на поземлен имот от ОбПФ
в землището на с. Ковачите

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 37530.79.1 с площ от 75573 кв.м,
м.”Мишелика”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, актуван с АОС
56/10.02.2014 г., землище на с. Ковачите
Начална цена: 60000 /шестдесет хиляди/ лв.
2. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 35
Продажба на поземлени имоти от ОбПФ
в землището на село Крушаре

На основание чл.24д, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ бр.61 от 2015г.) и чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за продажба на поземлени имоти – частна
общинска собственост в землището на с. Крушаре.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 36
Продажба на поземлен имот от ОбПФ
в землището на село Малко Чочовени

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 Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот № 007001 с площ 70,080 дка, местност „Новите лозя“ с начин на
трайно ползване: изоставена нива, девета категория, находящ се в
землището на с.Малко Чочовени, актуван с АОС 55/06.04.2015г., данъчна
оценка 1872,66 лв.
Начална цена: 35000 /тридесет и пет хиляди/ лв.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга
и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 37
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи ПИ 68117.510.264, ПИ 68117.510.265, ПИ 68117.510.266,
ПИ 68117.510.267, ПИ 68117.510.269, м.”Дългата нива”, находящи се
в землището на с.Сотиря, 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 Общинска собственост и
чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти частна общинска собственост:
1. ПИ 68117.510.264, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен,
местност ”Дългата нива” с площ от 426 кв.м., трайно предназначение:
земеделска територия, начин на ползване: полски култури, актуван с АОС
№303 от 07.04.2015г.
Начална тръжна цена: 470 /четиристотин и седемдесет/ лв.без ДДС.
2. ПИ 68117.510.265, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен,
местност ”Дългата нива” с площ от 613 кв.м., трайно предназначение:
земеделска територия, начин на ползване: полски култури, актуван с АОС
№304 от 07.04.2015г.
Начална тръжна цена: 675 /шестстотин седемдесет и пет/ лв.без ДДС.
3. ПИ 68117.510.266, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен,
местност ”Дългата нива” с площ от 574 кв.м., трайно предназначение:
земеделска територия, начин на ползване: полски култури, актуван с АОС
№311 от 08.05.2015г.
Начална тръжна цена: 630 /шестстотин и тридесет/ лв.без ДДС.

4. ПИ 68117.510.267, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен,
местност ”Дългата нива” с площ от 747 кв.м., трайно предназначение:
земеделска територия, начин на ползване: полски култури, актуван с АОС
№305 от 07.04.2015г.
Начална тръжна цена: 820 /осемстотин и двадесет/ лв.без ДДС.
5. ПИ 68117.510.269, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен,
местност ”Дългата нива” с площ от 769 кв.м., трайно предназначение:
земеделска територия, начин на ползване: полски култури, актуван с АОС
№312 от 08.05.2015г.
Начална тръжна цена: 845 /осемстотин четиридесет и пет/ лв.без
ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 38
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи ПИ 67338.434.449, ПИ 67338.434.450, 67338.434.451,
находящи се в м.”Плоски рът” гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за Общинска собственост и
чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните
поземлени имоти - частна общинска собственост:
1. ПИ 67338.434.449, с площ от 725 кв.м. местност ”Плоски рът”,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК.
Последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011на Началник на
СГКК - Сливен.
Начална тръжна цена 780 лева /седемстотин и осемдесет лева/ без
ДДС.
2. ПИ 67338.434.450, с площ от 458 кв.м. местност ”Плоски рът”,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК.

Последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011на Началник на
СГКК - Сливен.
Начална тръжна цена 810 лева /осемстотин и десет лева/ без ДДС.
3. ПИ 67338.434.451, с площ от 513 кв.м. местност ”Плоски рът”,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК.
Последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011на Началник на
СГКК - Сливен.
Начална тръжна цена 550 лева /петстотин и петдесет лева/ без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 39
Продажба на имоти – частна общинска собственост,
съставляващи ПИ 68117.503.72, ПИ 68117.503.84, ПИ 68117.503.85,
ПИ 68117.503.86, ПИ 68117.503.88, ПИ 68117.503.99, ПИ 68117.503.100,
ПИ 68117.503.101, ПИ 68117.503.103, ПИ 68117.503.105,ПИ 68117.503.106,
ПИ 68117.503.107, ПИ 68117.503.108, ПИ 68117.503.109,
ПИ 68117.503.110, ПИ 68117.503.111 и ПИ 68117.503.112, м.”Рамануша”
подместност”Мандрата”, находящи се в с.Сотиря, 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 Общинска собственост и
чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Не приема предложението за продажба на имоти – частна общинска
собственост, съставляващи ПИ 68117.503.72, ПИ 68117.503.84, ПИ
68117.503.85, ПИ 68117.503.86, ПИ 68117.503.88, ПИ 68117.503.99, ПИ
68117.503.100, ПИ 68117.503.101, ПИ 68117.503.103, ПИ 68117.503.105,ПИ
68117.503.106, ПИ 68117.503.107, ПИ 68117.503.108, ПИ 68117.503.109,
ПИ 68117.503.110, ПИ 68117.503.111 и ПИ 68117.503.112, м.”Рамануша”
подместност ”Мандрата”, находящи се в с.Сотиря, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 40
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Жельо войвода, 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. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот ХV-745 в кв.88, с площ от 1015 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 171 от 15.10.2015г., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Жельо войвода, общ.Сливен.
Начална цена 4545 (четири хиляди петстотин четиридесет и пет)
без ДДС.
ІІ. 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 41
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Самуилово, 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. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащи 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 жилищни сгради върху следните имоти:
- УПИ ІІ-675 в кв.8, с площ от 285 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
- УПИ ХVІІІ в кв.70, с площ от 570 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. 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/.
ІІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.І.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 42
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имот – публична общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.8.58
по кадастралната карта на гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост, чл. 46, ал.5, т.6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4
от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява възмездно право на строеж на Диян Стефанов Георгиев
за изграждане на пътна връзка с площ 131 кв.м. в поземлен имот
идентификатор № 67338.8.58 по кадастралната карта на гр.Сливен, площ
на имота: 131 кв.м., начин на трайно ползване: “За селскостопански,
горски, ведомствен път“, вид собственост: общинска публична, землище
гр.Сливен за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор № 67338.8.30, отреден „За логистична база“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 6865 лв. (шест
хиляди осемстотин шестдесет и пет лева).
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с Диян Стефанов Георгиев.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 43
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение №3
с площ 14.35 кв.м, находящо се на втори етаж на масивна сграда
в гр. Сливен, кв. 665, УПИ ІІ –„Спортен комплекс“, с административен
адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №2А

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение №3 с площ
14.35 кв.м, находящо се на втори етаж на масивна сграда в гр. Сливен, кв.
665, УПИ ІІ –„Спортен комплекс“, с административен адрес: гр. Сливен,
бул. „Георги Данчев“ №2А.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална месечна наемна цена: 55 (петдесет и пет) лева, без ДДС;
 Депозит: 55 (петдесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение на частта от имота: офис;
 Изисквания към кандидатите: да са физически и юридически лица

3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора за наем със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 44
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 25,3 кв.м. на І-ви етаж в учебен блок
„Б” на училище, находящо се в п-л ІІ, кв. 588 по плана на гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.
19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински
нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с площ 25,3 кв.м. на І-ви етаж в учебен блок „Б” на училище,
находящо се в п-л ІІ, кв. 588 по плана на гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публично оповестен конкурс;
 Начална конкурсна месечна наемна цена: 300 (триста) лева, без
ДДС;
 Депозит: 300 (триста) лева;
 Срок за наемане: 3 (три) години;
 Предназначение: продажба на закуски и разрешени пакетирани
храни;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
 Изисквания към наемателя:
- осигуряване на безплатни закуски за 5 (пет) социално слаби
ученици;

- подпомагане на училището чрез закупуване на техника или
консумативи в размер на едномесечен наем;
- разходите за режийните разноски не са включени в месечната
наемна цена. Те да се заплащат от Наемателя на база на показанията на
монтираните подотчетни измервателни уреди. Монтажът на такива е
задължение на Наемателя. Ако монтирането на уреди е технически
неосъществимо, консумативите да се заплащат на база двустранен
протокол с администрацията на училището, съставен с помощта на
компетентно мнение на специалист или техническо лице.
 Критерии за оценка на предложенията – предложена месечна
наемна цена – 70%; други насрещни предложения на кандидатите – 30% в
т.ч.: дарение за празника на училището (в лева), опит в реализирането на
подобна дейност и инвестиционни намерения (в лева).
3. В конкурсната комисия по провеждане на публично оповестения
конкурс да се включат и следните членове;
1. Керанка Стамова - общински съветник;
2. Радослав Кутийски - общински съветник.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на конкурса 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 45
Даване на предварително съгласие за прокарване на въздушен ел.провод и
подземен ел.кабел през поземлени имоти общинска собственост в
землището на с.Голямо Чочовени, общ.Сливен и разрешаване
изработването на ПУП – парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
предварително съгласие за прокарване на въздушен електропровод НН и
подземен ел.кабел през следните поземлени имоти общинска собственост в
землището на с.Голямо Чочовени, общ.Сливен:
ПИ 000289 с нтп:полски път и засегната площ 21.1 кв.м,
ПИ 000059 с нтп:местен път и засегната площ 2230.2 кв.м,
ПИ 076007 с нтп:полски път и засегната площ 215.2 кв.м,
ПИ 000289 с нтп:полски път и засегната площ 146.8 кв.м,
2. 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 въздушен
електропровод НН и подземен ел.кабел от ТП“Юг“, ВИ“1“ до ПИ 076005,
стопански двор, з-ще с.Голямо Чочовени, общ.Сливен и одобрява задание
за неговото проектиране.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 46
Даване на предварително съгласие за прокарване на газопровод през
поземлени имоти общинска собственост в землището на гр.Сливен и
разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава на „Йоана” ЕООД предварително съгласие за прокарване на
газопровод през следните поземлени имоти общинска собственост в
землището на гр.Сливен:
ПИ 67338.93.2 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.994 дка,
ПИ 67338.93.3 с нтп: за друг вид водно течение и засегната площ 0.003 дка,
ПИ 67338.105.2 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.186 дка,
ПИ 67338.106.1 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.044 дка,
ПИ 67338.107.1 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.177 дка,
2. 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 газопровод от
АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ 67338.91.6, отреден „За спомагателни
дейности към фотоволтаичен парк“, местност ”Сливенски път”, з-ще
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 47
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот в горска
територия с проектен номер 096193, м.”Кара баир”,
землище на с.Бяла, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с проектен номер 096193, м.”Кара
баир”, землище на с.Бяла, общ.Сливен, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с проектен номер
096193, м.”Кара баир”, землище на с.Бяла, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови
и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 48
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот в горска
територия с проектен номер 132010, м.”Дядов дол”,
землище на с.Горно Александрово, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с проектен номер 132010, м.”Дядов
дол”, землище на с.Горно Александрово, общ.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с проектен номер
132010, м.”Дядов дол”, землище на с.Горно Александрово,
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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 49
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
68117.11.6635, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 68117.11.6635,
м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
68117.11.6635, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови
и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 50
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
68117.11.9517, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 68117.11.9517,
м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
68117.11.9517, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови
и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 51
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
32915.30.188, м.”Голяма поляна”, землището на с.Ичера, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 32915.30.188,
м.”Голяма поляна”, землището на с.Ичера, общ.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
32915.30.188, м.”Голяма поляна”, землището на с.Ичера,
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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 52
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот 083013, м.”Голямата
чешма”, землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот 083013, м.”Голямата чешма”, землището
на с.Горно Александрово, общ.Сливен, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот 083013,
м.”Голямата чешма”, землището на с.Горно Александрово,
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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 53
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
67338.60.4, м.”Дебелата кория”, 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 обхвата на поземлен имот с идентификатор 67338.60.4,
м.”Дебелата кория ”, землището на гр.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.60.4,
м.”Дебелата кория”, землището на 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 54
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
67338.8.35 и 67338.8.57 по КК на гр.Сливен и землището му

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 поземлени имоти с с идентификатори 67338.8.35 и 67338.8.57,
находящи се в м.”Рамануша”, землището на гр.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлени имоти с идентификатори
67338.8.35 и 67338.8.57, находящи се в м.”Рамануша”, землището на
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 е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 55
Одобряване задание и разрешаване на служебно изработване
на проект за ПУП за имоти 000411 и 003233, местност „Юрта“,
землище с.Глушник, общ.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, чл.124б,
ал.1 и чл.230, ал.4 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява задание за проектиране и разрешава служебно изработване
на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване
за поземлени имоти 000411 и 003233, местност „Юрта“, землище
с.Глушник, общ.Сливен, с който терена да се включи в регулационните
граници на населеното място.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 56
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
в землището на с.Трапоклово, 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 подземен
тръбопровод от отводнителна канализация за повърхностни води към
обект: „Отводняване на с.Трапоклово, общ.Сливен” в участъка от
урбанизираната територия на селото до точката на заустване в ПИ 000194,
като трасето преминава през имот 000196, пасище, мера, общинска
собственост в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 57
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
в землището на кв.“Речица“, 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 водопровод
от регулационните граници на гр.Сливен до ПИ 67338.832.50, отреден „За
предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, местност “Къра“,
з-ще кв.“Речица“, гр.Сливен, преминаващ през ПИ 67338.832.75 – полски
път, общинска собственост в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 58
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
в землището на с.Злати войвода, 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 водопровод от
съществуващ поливен хидрант в ПИ 30990.66.38, м-ст“Япраклий“, з-ще
с.Злати войвода, общ.Сливен за нуждите на система за капково напояване
в ПИ 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238,
30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296, 30990.29.324 и
30990.29.325 в местността „Япраклий“ и 30990.30.5, 30990.30.14,
30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30 и 30990.30.32 в местността
„Черкезица“, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен, преминаващ през ПИ
30990.66.38, 30990.29.282, 30990.29.289, 30990.29.290, 30990.29.291,
30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 59
Приемане на решение за частични изменения на
подробните устройствени планове на части от гр.Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.136 ал.1 вр. чл.124а
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допуска да се изработи подробен устройствен план за поземлени
имоти 67338.546.197, 67338.546.196 и 67338.546.198 по кадастралната
карта в кв.208 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, като се предвиди
частична промяна на уличната регулация на ул.”Попска” и се образуват
жилищно-строителни УПИ VIII-196, УПИ VI-197 с предаваема по
регулация свободна общинска площ от поземлен имот 198 и УПИ VII-198„За озеленяване”.
2. Допуска да се изработи подробен устройствен план за поземлени
имоти 67338.565.242 и 67338.565.244 по кадастралната карта в кв.42 по
плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен, като се проектира улична регулация от
осова точка 96 през осова точка 98Б до осова точка 109 и се образуват и
урегулират с приемо-предаваеми части УПИ I-244 с отреждане „За
производствено-складова дейност” и УПИ II-242 с отреждане „За
автосервиз, търговия и обществено обслужване”.
3. Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ І-„За
обществено-обслужващи сгради”, кв.569, кв.”Българка”, гр.Сливен, като за
съществуващата едноетажна търговска сграда в североизточната част на
имота се образува нов УПИ V-„За обществено-обслужващи сгради”, при
запазване на съществуващото застрояване с промяна на плана за
застрояване.

4. Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ II –„За
токоизправителна станция” и УПИ ІII-„За обществено обслужване и
търговия”, кв.611, кв.”Дружба”, гр.Сливен, като към УПИ III се предаде по
регулация свободна общинска площ представляваща западната част на
УПИ II и се проектира нова улица-тупик от осова точка 2382а до осова
точка 2382б.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 60
Приемане Програма за развитие на читалищната дейност
в Община Сливен за 2016 година

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2016 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 61
Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната
2015 година,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 3 от 14.10.2015 г. на Комисията по
стипендиите за отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2
и чл. 16, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от община Сливен.
Приложение:
стипендиите.

Протокол № 3 от 14.10.2015 г. на Комисията по

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
Отпускане на финансови помощи
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Правилата за реда и
начина за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Милена Апостолова Стоянова, живуща в гр. Сливен, бул.
„Панайот Хитов” бл.26, вх.Б, ап.10 за лечение на детето й Антон Стоянов
Стоянов.
ІІ. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на:
Наджие Алиева Караманова, живуща в гр. Сливен, ул. „Ал.
Константинов” №9 имплантация на вътреочна леща;
ІIІ. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Сем. Дора и Петко Райкови, живущи в град Сливен за
задоволяване на основни жизнени потребности;
2. Наталия Борисова Илиева за покриване на разходи за титанова
стабилизация на лумбален прешлен.
ІV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 380 /триста и
осемдесет/ лева на:
1. Елена Иванова Костова, живуща в гр. Сливен, кв. „Репубика” 31А-1 за задоволяване на основни жизнени потребности;
2. Иванка Лазарова Данаилова, живуща в гр. Сливен, ж.к.”Българка”
31-В-10 за възстановяване и поддържане на здравословното й състояние;

3. Ивелина Желева Радилова за възстановяване и поддържане на
здравословното й състояние;
4. Мария Атанасова Георгиева, живуща в гр. Сливен, кв. „Надежда”,
ул. „Кара Колю” № 128 за лечение на дъщеря й Живка Иванова Илиева.
5. Минка Димитрова Урумова, живуща в град Сливен, кв.”Дружба”,
бл.15, вх.А, ет.4, ап.10 за задоволяване на основни жизнени потребности.
6. Наталия Атанасова Николова, живуща в гр. Сливен, ж.к.”Дружба”
бл.29, вх.Д, ет.4, ап.14 за възстановяване и поддържане на здравословното
й състояние.
V. Средствата по т. І от предложението да се осигурят от бюджета на
общината по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет”.
VІ. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на
финансови помощи на граждани от бюджета на Община Сливен
ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
25.03.2016 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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 63
Отпускане на финансова помощ

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Димитър Хубенов Шейредов за задоволяване на основни жизнени
потребности на внуците му Антония Калоянова Кинчева и Мартин
Калоянов Кинчев.
IІ. Средствата по т. І от предложението да се осигурят от бюджета на
общината по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет”.
ІІІ. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на
финансови помощи на граждани от бюджета на Община Сливен
ЗАДЪЛЖАВА г-н Димитър Шейредов да представи в срок до 25.03.2016
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 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
Отпускане на персонална пенсия
на Николинка Тодорова Илиева и Илия Тодоров Илиев

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 Николинка Тодорова Илиева, ЕГН ………… и
Илия Тодоров Илиев, ЕГН ………...

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 65
Изменение на Решение № 10/04.12.2015 г.
на Общински съвет – Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.15 и
т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от ЗВ и чл.5, ал.5 и чл.6 от Правилник
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя точка 2 от Решение №10/04.12.2015г., както следва:
„2. Определя Румен Иванов – заместник кмет по „Икономическа
политика и финанси” при Община Сливен, за представител на Общината в
общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия,
обслужвана от „В и К Сливен” ООД, при невъзможност от страна на кмета
на Община Сливен да участва лично в събранието, като го упълномощава
да гласува съобразно дадения мандат в точка 1 от настоящото решение.”.
Настоящото решение е неразделна част от Решение №10/04.12.2015г.
на Общински съвет–Сливен.
На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Сливен допуска
предварително изпълнение на решенията.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2015г.

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

