Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 440
Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала и общинските предприятия

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 51 – 54а от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 441
Приемане на „Наредба за реда и условията за извършване на строителни
и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на
територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински
терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални
пространства, общински пътища, зелени площи и др.)“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 72-74 от ЗУТ и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. Приема „Наредба за реда и условията за извършване на
строителни и монтажни работи на елементи от техническата
инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с
разкопаване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно
квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.) и
приложенията към нея”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 442
Допълнение на Решение № 408 за приемане на Наредбата
за определяне на размера на местните данъци, взето на сесия на
Общински съвет Сливен от 29.09.2016 г. по т.7

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за допълнение на Решение № 408 за
приемане на Наредбата за определяне на размера на местните данъци,
взето на сесия на Общински съвет Сливен от 29.09.2016 г. по т.7.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 443
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г. и
разчета за сметките за средства от Европейския съюз на Националния
фонд за 2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
ноември 2016 г.
2. Приложение № 2 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2016 г.
3. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2016 г. по източници на
финансиране.
4. Приложение № 4 - 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.

5. Приложение № 5 - Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Националния фонд - 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 – Предложение за финансови средства за спортна
дейност по функции „БЮДЖЕТ 2016 година”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 444
Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г.
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни
книжа – облигации, при условията на частно предлагане

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 445
Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен
за първото шестмесечие на 2016 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
2016 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
Община Сливен за полугодието на 2016 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор
„Местно управление” – „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен” ЕООД за полугодието на 2016 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 2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 446
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП: BG05FMOP001-3.0020148-C01„Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен“,
по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.”
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед,
неотменимо и безусловно, без протест и разноски и без удръжки от
какъвто и да е характер за сумата на авансовото плащане – до 274 758,00
лева (двеста седемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и осем лева
и нула стотинки) по договор за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0148-C01 „Осигуряване на топъл
обяд в Община Сливен.“ Общински съвет одобрява поемането на
горепосоченото задължение.
2. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 447
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП BG16RFOP001-8.0010029-С01 „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за
изпълнение на инвестиционната програма”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да било характер за сумата на авансовото плащане –
до 48 716,05 лева (четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестнадесет
лева и пет стотинки) по договор BG16RFOP001-8.001-0029-С01
„Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на
инвестиционната програма”, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”,
процедура BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ –
БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” в
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна
дирекция „Градско и регионално развитие“. Общински съвет Сливен
одобрява поемането на гореописаното задължение.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 448
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през третото тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява Отчет за извършените разходи за командировки в страната
от СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен през третото тримесечие на
2016 год. /Приложение 1/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 449
Изменение на Решение № 1404/29.09.2011 г. на Общински съвет Сливен за
предоставяне безвъзмездно за управление на имоти, частна общинска
собственост на юридически лица на бюджетна издръжка

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение №1404 от 29.09.2011 г. на Общински съвет
Сливен, както следва:
Изразът „за срок от 10 (десет) години на Регионален инспекторат
по образованието – Сливен“ се заменя с израза „на Регионално
управление на образованието Сливен до отпадане на нуждата“.
2. Настоящото решение представлява неразделна част от Решение
№1404/29.09.2011 г. на Общински съвет Сливен.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи допълнително
писмено споразумение за изменението по т. 1 от настоящото решение към
договор от 08.12.2011 г. сключен между Община Сливен и Регионален
инспекторат по образованието Сливен за безвъзмездно управление на
имоти, находящи се в гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 450
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общински съвет Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет)
години на Общински съвет - Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите
– 2004” върху недвижими имоти, частна общинска собственост,
представляващи имот с идентификатор № 67338.561.142.2 и имот с
идентификатор № 67338.561.142.1 с обща площ 68.52 кв.м, находящи се в
кв. „Стоян Заимов“ гр. Сливен.
ІІ. Освобождава Общински съвет – Сливен на сдружение „Съюз на
пенсионерите – 2004“ от заплащане на 2% административна такса върху
цената на правото на ползване за целия период, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 55,
б. „г“ от НОАМТЦУППТОС и 3,3 % данък върху цената на правото на
ползване върху целия период, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от НОРМД.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи нов договор за
безвъзмездно право на ползване върху имотите по т. I.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 451
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.433.15
в местността „Батмиш“ в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.433.15, с площ от 1744 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, находящ се в местността „Батмиш“, землището
на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.433.15, находящ се в землището
на гр.Сливен, местност „Батмиш“, по плана на новообразуваните имоти на
местността „Пандар бунар“, одобрен със Заповед № РД-11-0901/17.03.2011г. на Областен управител, с площ от 1744 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, номер по предходен план: 827, при съседи: 67338.433.32,
67338.433.14, 67338.433.10, актуван с АОС № 3493/21.07.2016г.
Начална тръжна цена 1500 лв. ( хиляда и петстотин 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 452
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.434.456
в местността „Плоски рът“ в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.434.456, с площ от 400 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, находящ се в местност „Плоски
рът“, землището на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.434.456, находящ се в землището
на гр.Сливен, местност „Плоски рът“, по плана на новообразуваните имоти
на местност „Плоски рът“, одобрен със Заповед № РД-11-0902/17.03.2011г. на Областен управител, с площ от 400 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 1697, при съседи:
67338.434.451, 67338.434.455, 67338.434.638, 67338.434.499, актуван с АОС
№ 3490/14.07.2016г.
Начална тръжна цена 290 лв. (двеста и деветдесет 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 453
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори: 67338.434.461 и
67338.434.474, находящи се в м. „Плоски рът“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 год.,
както следва:
1.1. ПИ 67338.434.461, местност „Плоски рът”, гр.Сливен, площ от
1191 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
1.2. ПИ 67338.434.474, местност „Плоски рът”, гр.Сливен, площ от
1219 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.461, номер по
предходен план: 1691, с площ от 1191 кв.м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност „Плоски
рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.463, 67338.434.460, 67338.434.454,

67338.434.453, 67338.434.452, 67338.434.462, актуван с АОС №
3478/05.07.2016г.
Начална тръжна цена 590 (петстотин и деветдесет) лева без ДДС.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.474, номер по
предходен план: 1676, с площ от 1219 кв.м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност „Плоски
рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.473, 67338.434.470, 67338.434.475,
67338.434.477, актуван с АОС № 3477/05.07.2016г.
Начална тръжна цена 604 (шестстотин и четири) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 454
Продажба на поземлен имот 030001 от ОбПФ,
землище на с. Желю войвода

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. Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 68/28.01.2016
год. на Общински съвет гр. Сливен с поземлен имот 030001 с площ от
813.702 дка, местност „Петте декара”, землище на с. Желю войвода.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот 030001 с площ от 813.702 дка, местност „Петте декара”, начин на
трайно ползване: нива, четвърта категория на земята, намиращ се в
землището на с. Желю войвода, актуван с АОС 13/26.07.1999 год.
Начална цена: 1131000 /един милион сто тридесет и една хиляди/ 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 455
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.432.531,
находящ се в м. „Чинтулово“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имот – частна общинска собственост за 2016
год., с ПИ 67338.432.531, местност „Чинтулово”, гр.Сливен, площ от 593
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.432.531, номер по предходен план:
няма, с площ от 593 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп.
директор на АК, адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к.8800, местност
„Чинтулово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.432.446,
67338.432.532, 67338.432.562, 6733.432.441, актуван с АОС № 3497/
08.08.2016 г.
Начална тръжна цена 500 (петстотин) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 456
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.419.276
в местността “Лозарски връх“, селищно образувание „Изгрев“
в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.419.276, с площ от 768 кв.м., с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), находящ се в местността „Лозарски
връх“, селищно образувание „Изгрев“ в землището на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 67338.419.276 по Кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на ИД на Агенцията по кадастър, с площ от 768 кв.м., с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), местност „Лозарски връх“, номер по
предходен план: 2922628, при съседи: 67338.419.244, 67338.419.278,
67338.419.275, 67338.419.243, актуван с АОС № 3515/24.10.2016г.
Начална тръжна цена 14 100 лв. (четиринадесет хиляди и сто 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 457
Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и
Мери Михайлова Маринова в поземлен имот с идентификатор
67338.406.383, м. „Орта синур” по кадастралната карта на гр.Сливен,
чрез изкупуване дела на Общината
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, във връзка с
чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 год., с
прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 67338.406.383, м.
„Орта синур”, гр. Сливен, 139/1049 ид.ч, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м).
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Мери
Михайлова Маринова с ЕГН ………, върху недвижим имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.406.383 (УПИ ХVІ-5345, кв. 72 - по
ПУП на СО „Изгрев“одобрен със заповед: РД-15-1136/25.08.2016г. на
кмета на Община Сливен), по кадастралната карта кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-1831/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления
имот: гр. Сливен, местност „Орта синур”, целият с площ от 1049 кв.м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 2865345,
при съседи: 67338.406.382, 67338.413.1, 67338.406.500, 67338.406.375, чрез
изкупуване дела на общината (139/1049 ид.ч.), актуван с АЧОС №
3511/27.09.2016г.

Цената за 139/1049 ид.ч. от имота възлиза на 2670 (две хиляди
шестстотин и седемдесет) лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 458
Прекратяване на съсобственост, чрез извършване на делба на ПИ с
идентификатор 67338.418.175 по КККР - гр. Сливен, м. „Лозарски връх“,
между Община Сливен и Петранка Михалева Илиева

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел - VII „Прекратяване на съсобственост, чрез делба”
в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2016 г., с ПИ с идентификатор 67338.418.175, с адрес: гр.
Сливен, местност „Лозарски връх“, с площ от 836 кв.м., начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.).
II. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху следния
недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.418.175, с адрес: гр. Сливен, местност „Лозарски
връх“, целия с площ от 836 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
номер по предходен план: 2923507 по КККР одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, чрез делба, при което
се образуват два нови имота: УПИ V-3507; УПИ VI-3507 и улица с площ
51 кв.м., при следните условия:
1. Община Сливен получава в дял и става собственик на частта от
поземлен имот с идентификатор 67338.418.175, отредена за улица с площ
51 кв.м., съгласно скица - проект № 15-486337-05.10.2016 г. на СГКК- гр.
Сливен. Оценката на имота възлиза на 918 лв. (деветстотин и осемнадесет
лв.).

2. Община Сливен получава в дял и става собственик на поземлен
имот с проектен идентификатор 67338.418.447 (УПИ VI-3507-„за
трафопост“, кв.260, м.„Лозарски връх“), с площ 188 кв.м., при съседи:
67338.418.446, 67338.418.174, 67338.418.217, 67338.418.176, съгласно
скица - проект № 15-486337-05.10.2016 г. на СГКК- гр. Сливен. Оценката
на имота възлиза на 3 384 лв. (три хиляди триста осемдесет и четири лв.).
3. Петранка Михалева Илиева получава в дял и става собственик на
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.418.446 (УПИ V-3507-„за
жилищно строителство“, кв.260, м.„Лозарски връх“), с площ 600 кв.м., при
съседи: 67338.418.1, 67338.418.174, 67338.418.447, 67338.418.176, съгласно
скица - проект № 486337-05.10.2016 г. на СГКК- гр. Сливен. Оценката на
имота възлиза на 10 800 лв. (десет хиляди и осемстотин лв.).
4. Страните не си дължат насрещни престации.
5. Данък придобиване не се дължи съгласно чл. 10, ал. 4 от НОРМД.
6. За делбата Петранка Михалева Илиева дължи 2% административна
такса съгласно чл. 55, т. 55 от НОАМТЦУППТОС върху цената на дела,
който получава.
ІІI. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за доброволна делба на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за
общинската собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 459
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:

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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 460
Предоставяне за управление на общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляващ част от масивна сграда
на един етаж – училище с полезна площ 94 кв.м, ведно с дворно място
от 2890 кв.м, съставляващо парцел І в кв. 11 по плана
на с. Глушник, общ. Сливен
На основание чл. 8, ал. 5 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от
28.01.2016 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел IV „Предоставяне
право на ползване” се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва „част
от масивна сграда на един етаж – училище с полезна площ 94 кв.м, ведно с
дворно място от 2890 кв.м, съставляващо парцел І в кв. 11 по плана на с.
Глушник, общ. Сливен“, в графа „площ“ се вписва „2984 кв.м“, а в графа
„Описание“ се вписва „за нуждите на кметство Глушник“.
2. Предоставя за управление на Кмета на кметство Глушник, община
Сливен общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляващ част от масивна сграда на един етаж – училище с полезна
площ 94 кв.м, ведно с дворно място от 2890 кв.м, съставляващо парцел І в
кв. 11 по плана на с. Глушник, общ. Сливен.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имота и да
отрази промяната в АОС №3/20.10.1999 год.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 461
Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ
в землището на село Сотиря

На основание §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ бр.62 от 2010г.), чл.45ж от ППЗСПЗЗ
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие за предоставяне на наследниците на Иван Стойков
Гарванов на следните поземлени имоти в землището на с.Сотиря, като
реалното влизане във владение да се осъществи след 01.10.2017г.:
- ПИ № 004009 с площ от 6,550 дка;
- ПИ № 004011 с площ от 4,000 дка;
- ПИ № 004012 с площ от 4,988 дка;
- ПИ № 008018 с площ от 4,399 дка;
- ПИ № 008038 с площ от 4,728 дка
Обща площ на имотите 24,665 дка.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 462
Отмяна на Решение №1425 от 27.08.2014 год. на Общински съвет –
Сливен и приемане на решение 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 площ 17 кв.м., разположено на І-ви етаж
в сграда със застроена площ 885 кв.м. на
ХІ СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8
от ЗМСМА и чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №1425 от 27.08.2014 год. на Общински съвет –
Сливен 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 площ 17 кв.м., разположено на
І-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м. на ХІ СОУ „Константин
Константинов”, гр. Сливен.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на
част от имот, публична общинска собственост, представляващ част от
имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с площ
17 кв.м., разположено на І-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м.
на ХІ СОУ „Константин Константинов”, гр. 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: 100 (сто) лева, без ДДС;
 Депозит: 1000 (хиляда) лева;
 Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: дентален кабинет;
 Изисквания към кандидатите:
- да са дентални лекари с придобита специалност „Дентална
медицина”;
- да имат сключен договор с НЗОК за „Дентална медицина”.
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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 463
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за продажба на вещ, общинска собственост,
представляваща павилион с временен статут със застроена площ 105
кв.м, изграден в ПИ №67338.507.140 собственост на частно лице,
находящ се на ул. „Аспарух“ №14, гр. Сливен, както
и частична ограда и асмалък в имота

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал. 2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. 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
павилион с временен статут със застроена площ 105 кв.м, изграден в ПИ
№67338.507.140 собственост на частно лице, находящ се на ул. „Аспарух“
№14, гр. Сливен, както и частична ограда и асмалък в имота.
2. Да се извърши продажба на вещ, общинска собственост,
представляваща павилион с временен статут със застроена площ 105 кв.м,
изграден в ПИ №67338.507.140 собственост на частно лице, находящ се на
ул. „Аспарух“ №14, гр. Сливен, както и частична ограда и асмалък в имота,
при следните условия:
 Процедура за продажба на вещта: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна цена: 3 200 (три хиляди и двеста) лева без ДДС;
 Депозит: 3 200 (три хиляди и двеста) лева;
 Стъпка на наддаване: 100 (сто) лева;

 Изискване към кандидатите: да са физически или юридически
лица;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да организира провеждането
на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 464
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имот–публична общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.832.79
по кадастралната карта на гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.5, ал.2, 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 Марияна Христова
Атанасова за изграждане на пътна връзка с площ 46 кв.м. в поземлен имот
идентификатор № 67338.832.79 по кадастралната карта на гр.Сливен, площ
на имота: 46 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
№ 67338.832.7, отреден „За автосервиз и автокъща“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 2 600 лв. (две
хиляди и шестстотин лева)
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с Марияна Христова Атанасова.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 465
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Калояново, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел ІІ - ОПС се добавя: УПИ ХІ,
кв.15, с площ от 880 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с
установени жилищни нужди, правоимащ по Закона за общинската
собственост и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот,
представляващ УПИ ХІ, кв.15, с площ от 880 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв/м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възмездно
право на строеж в имота по т.ІІ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 466
Учредяване право на пристрояване (тераса)
върху поземлен имот - частна общинска собственост
с идентификатор 67338.516.220, гр.Сливен, кв.„Република“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2016 год., с пристройка (тераса) със застроена площ от 7.82 кв.м,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.220, с адрес: гр.Сливен
кв.„Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Виолета Славова Тодорова с
ЕГН …………. да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 7,82
(седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м към самостоятелен обект с
идентификатор № 67338.516.218.1.7, с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.„Република“, бл.30, вх.А, ет.2, ап.4, намиращ се в жилищна сграда №1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.220 (УПИ I, кв.326), по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, п.к.8800, кв.„Република“, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване, целия с площ 4807 кв.м. по кадастралната карта на
гр.Сливен, при съседи: 67338.516.222, 67338.516.238, 67338.516.237,
67338.516.240.

Цената на правото на пристрояване за 7,82 (седем цяло и осемдесет и
две стотни) кв.м, възлиза на 1024 (хиляда двадесет и четири) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 467
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещения (лекарски кабинет и манипулационна стая), с
полезна площ 32 кв. м., находящи се в двуетажна масивна сграда – здравен
дом, парцел І, кв. 23 по плана на с. Стара река, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещения (лекарски кабинет и
манипулационна стая), с полезна площ 32 кв. м., находящи се в двуетажна
масивна сграда – здравен дом, парцел І, кв. 23 по плана на с. Стара река,
общ. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 32 (тридесет и два) лева,
без ДДС;
 Депозит: 32 (тридесет и два) лева;
 Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите:

- Да са с регистрирана практика за първична или специализирана
медицинска помощ.
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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 468
Приемане на Годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2017 година и изпълнение на
ползването на дървесина от горски територии-общинска собственост от
редовни сечи за ЛФ 2017 г., при спазване на принципите и условията на
чл.5 от ”Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите”,
изм. и доп., ДВ, бр.72 от 18.09.2015г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
администрацията, във връзка с чл.7, ал.1 и 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” и във връзка с чл.101, ал.1 и чл.112, ал.1, т.1
от Закона за горите, чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, чл.6, ал.2, чл.9, ал.1 и ал.2,
чл.10, ал.1, чл.11, чл.21, чл.23, чл.25, чл.26, чл.34 и чл.35 от „Наредба № 8
от 05.08.2011г. за сечите в горите”, и съгласно правното предписание на
чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, чл.35, чл.46, чл.49, чл.50, т.4, чл.67, ал.1, т.4,
чл.71 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:
1. Приема, Годишния план за ползване на дървесина от горски
територии собственост на Община Сливен за 2017 год., с общо количество
стояща маса с клони 16 695 м3, от които иглолистни 3 114м3 и
широколистни 13 581м3 и възлага на Кмета на Община Сливен да одобри
годишния план на основание чл.7, ал.4 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”.
2. Дава съгласие подотдели 145„б“, 145„д“, 145 „л“, 146 „ж“, 147„б“,
147 „д“, 148 „б“, 148 „в“, 148 „д“, 149 „б“, 149 „д“, 149 „и“, 151 „з“, 153 „а“,

153 „з“, 154 „г“, 154 „к“, 169 „ж“, 169 „к“, землището село Раково, Община
Сливен, подотдели 3 „б“, 4 „л“, 20 „е“, 21 „ж“, 21 „з“, 21 „и“, землището
село Стара река, Община Сливен, с предвидени отгледни сечи –
прореждания; подотдели 145„в“-, 147“з“, 148“а“, 152“г“, 177“г“,
землището село Раково, Община Сливен, подотдели 648 „ц“, 648 „б1“, 648
„г1“, землището село Ичера, Община Сливен, подотдел 4 „к“, землището
село Стара река, Община Сливен с предвидени отгледни сечи – пробирки;
подотдели 21 „б“, 4 „и“ землището село Стара река, Община Сливен с
предвидена отгледна сеч прореждане със санитарна (принудителна,
съгласно изм. и доп., ДВ, бр.72 от 18.09.2015г от „Наредба № 8 от
05.08.2011г. за сечите в горите”), подотдели 21„г“, землището село Стара
река, Община Сливен с предвидена санитарна (принудителна, съгласно
изм. и доп., ДВ, бр.72 от 18.09.2015г от „Наредба № 8 от 05.08.2011г. за
сечите в горите”) с отгледна сеч- пробирка, подотдели 145 „а“, 146 „а“,
150 „б“, 172 „м“, с предвидена санитарна сеч, землището село Раково,
Община Сливен, подотдели 146 „г“, 149 “г“, 169 „з“, 178 “а“, 178 “б“, 180
“б“, 180 “в“, 181 “б“, 181 “в“, 182 “т“, землището село Раково, Община
Сливен, с предвиденя възобновителна сеч – групово – постепенна и
подотдели 648 „я“, 648 „а1“ и 648 “д1“, землището село Ичера, Община
Сливен с предвидена възобновителна сеч – постепенно – котловинни да
бъдат включени в Лесфонд 2017 г.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да проведе процедури на
основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 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”- открит конкурс за добив на
дървесина и продажба до краен потребител и на основание чл.46, чл.49,
ал.1, чл.50, т.4, чл.71 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”
да организира тръжни процедури – търг с явно/ тайно наддаване/ конкурс
и/или по ценоразпис за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен, във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите и чл.
5, ал. 1, т. 2 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“ за подотдели
посочени в т.2 от Решението, след утвърден график съгласно чл.9, ал.1,
т.3 и чл.50,т. 4 от от НУРВИДГТДОСПНГП.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 469
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на водопровод в землищата с.Гергевец и с.Крушаре, 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 трасе на водопровод от
водоем в имот 053009, местност „Гючмя“, з-ще с.Гергевец, общ.Сливен до
северната регулационна граница на с.Крушаре, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 470
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на водопровод в землището с.Гавраилово, 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 водопровод от
регулационните граници на с.Гавраилово, общ.Сливен до водостопанско
съоръжение в имот 14275.65.630, з-ще с.Гавраилово, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 471
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за въздушен електропровод в землището 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 въздушен
електропровод от съществуващ стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до
имот 67338.434.171, местност „Плоски рът“, землище гр.Сливен и
преминаващ през имот 67338.434.199 с НТП „За друг поземлен имот за
движение и транспорт“, общинска собственост, в същото землище и
одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 472
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на отводнителен канал в землището с.Бозаджии, 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 трасе на отводнителен канал
в обхвата на имот 000471, НТП „Полски път“, з-ще с.Бозаджии,
общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 473
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-167,168-„За административна сграда и складовопроизводствени сгради”, кв.20, Промишлена зона, гр.Сливен, като частично
се изменя северната регулационна граница на имота, която е и
уличнорегулационна линия и при запазване на отреждането към него се
предава по регулация свободна общинска площ.
2. Съгласува за одобряване подробен устройствен план за поземлени
имоти 1278, 1279 и 1280, кв.31, м.”Хисарлъка”, селищно образувание
„Изгрев”, землище Сливен, като се образува УПИ Х-1279, а имоти 1280 и
1278 се обединяват в общ УПИ ХI-1280 с осигурен достъп от проектна
улица от юг.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 474
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабел НН 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 трасе на ел.кабел НН от
съществуващ БКТП в ПИ 67338.8.30, местност „Рамануша“, з-ще
гр.Сливен до ПИ 67338.35.73, местност „Сливенски кър“, землище
гр.Сливен, отреден „За складова база за строителни материали“ и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 475
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот 47980.28.11 за разширение на
съществуващ гробищен парк в поземлен имот 47980.501.451,
м.„Мешата”, землището на с.Мечкарево, 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 на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 47980.28.11 в м.”Мешата”,
землището на с.Мечкарево, общ.Сливен за разширение на съществуващ
гробищен парк в поземлен имот 47980.501.451 в м.”Мешата”, землището на
с.Мечкарево, общ.Сливен с цел преотреждане на имота „За разширение на
съществуващ гробищен парк”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща територията на поземлен имот с идентификатор
47980.28.11 м.”Мешата”, землището на с.Мечкарево, 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 476
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.437.510, м.„Башчардак”, землище на гр.Сливен, община 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 67338.437.510, м.„Башчардак”, землище на
гр.Сливен, община Сливен с цел преотреждане на имота за „Гараж за
собствени автомобили”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.437.510,
м.„Башчардак”, землище на гр.Сливен, община 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 477
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот №012039 в м.„Юрта”,
землище с.Крушаре, община 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 №012039 в м.„Юрта”, землището на с.Крушаре, община
Сливен с цел преотреждане на имота за „Овчарник”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот №012039 в м.„Юрта”, землището
на с.Крушаре, община 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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 478
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти 000260, 000261,
048015, 048016 и 057004 за разширение на съществуващ гробищен парк
в поземлен имот 000180, землището на с.Панаретовци, 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 на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти 000260, 000261, 048015,
048016 и 057004 за разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен
имот 000180, землището на с.Панаретовци, общ.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща територията на поземлени имоти 000260, 000261,
048015, 048016 и 057004 в землището на с.Панаретовци,
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 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 479
Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център 2-Сливен”
ЕООД за закупуване със собствени средства на Система
за дигитализация и запис на образите върху CD

На основание чл.9, ал.1, т.13 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2-Сливен”
ЕООД да закупи със собствени средства в размер на 30 000 /тридесет
хиляди/ лева Система модел FCR5000MA за дигитализация и запис на
образите върху CD при спазване изискванията на Закона за обществените
поръчки.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 480
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
2016 година,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 3 от 27.10.2016 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: Протокол № 3 от 27.10.2016 г. на Комисията по стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

ПРОТОКОЛ №3
Днес 27.10.2016 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
2. Милена Чолакова – общинска администрация – член на комисията
3. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
4. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
5. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
6. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията
7. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства още Донка Славова – главен експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на месечни
стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен за 2016 година – есенна сесия.
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на
деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2016 година – есенна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 14:30 часа. В
деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни стипендии и за
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби за 2016 година от
следните кандидати:
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА

СЛИВЕН

2.

ХРИСТИАНА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА

СЛИВЕН

3.

ДИЛЯНА ТОШКОВА ГИЧЕВА

СЛИВЕН

4.

БИСЕР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ

СЛИВЕН

5.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ЙОВЧЕВ

СЛИВЕН

6.

ГРАЦИЕЛА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА

СЛИВЕН

7.

НИКОЛА ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

СЛИВЕН

8.

ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА

СЛИВЕН

9.

ХРИСТИАНА ХРИСТОВА ХАЛАЧЕВА

СЛИВЕН

10.

ТРАЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

СЛИВЕН

11.

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

СЛИВЕН

12.

БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА

СЛИВЕН

13.

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГАВРАИЛОВО

14.

ОЛЯ ИВАНОВА БОЖЕКОВА

ГАВРАИЛОВО

15.

ИВОНА ДИЧКОВА НЕДЕЛЧЕВА

СЛИВЕН

16.

ЙОРДАН МИЛКОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ

СЛИВЕН

17.

КАЛОЯН МИЛКОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ

СЛИВЕН

18.

ПРОЛЕТИНА СТОЯНОВА ГЯУРОВА

БЯЛА

19.

ТЕОДОРА СЛАВОВА СЛАВОВА

СЛИВЕН

20.

ВАЛЕРИЯ РАДОСТИНОВА ТАНКОВА

СЛИВЕН

21.

КАТЕРИНА КИРИЛОВА КИРОВА

СЛИВЕН

22.

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

СЛИВЕН

23.

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СЛИВЕН

24.

ИЗАБЕЛ ИВАНОВА ИВАНОВА

СЛИВЕН

25.

ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ ГАНЕВ

СЛИВЕН

26.

ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ДУМАНОВА

СЛИВЕН

27.

АТАНАС ПЕТРОВ НИКОЛОВ

СЛИВЕН

28.

ПРЕСЛАВ ДЕЛЯНОВ ВИДЕВ

СЛИВЕН

29.

СТАНИСЛАВ ИРОСЛАВОВ МЛАДЕНОВ

СЛИВЕН

30.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

СЛИВЕН

31.

ПЛАМЕН ДИНКОВ КОЛЕВ

СЛИВЕН

32.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

СЛИВЕН

33.

ДИЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА

СЛИВЕН

34.

ЯНИЦА ИВАНОВА ПЕТКОВА

СЛИВЕН

35.

ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ

СЛИВЕН

36.

ВИОЛИНА ЯНИСЛАВОВА МИТРОФАНОВА

СЛИВЕН

Комисията разгледа документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване, за да
установи дали отговарят на обявените изисквания в Раздел ІV, чл.17 от Наредбата за условията
и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен. При проверката се констатира, че всички кандидати са представили
необходимите документи.
На основание чл.15, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 комисията присъди месечни стипендии на следните
кандидати :
№ по ред

Име, презиме, фамилия
на класираните ученици

1.

ДИЛЯНА ТОШКОВА ГИЧЕВА

Разпределение на
стипендиите по
месеци
3 месеца по 150 лв.

2.

БИСЕР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

3.

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

4.

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

5.

ОЛЯ ИВАНОВА БОЖЕКОВА

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

6.

ЙОРДАН МИЛКОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

7.

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

8.

ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ

3 месеца по 150 лв.

450 лв.

9.
Всичко

ВИОЛИНА ЯНИСЛАВОВА МИТРОФАНОВА

3 месеца по 150 лв.

450 лв.
4050 лв.

На основание чл.16, ал.1, т.1, т.2
еднократно финансово стимулиране:

Обща сума
в лева
450 лв.

и т. 3 комисията определи следните кандидати за

№ по ред

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици

Сума за изплащане

1.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ЙОВЧЕВ

150 лв.

2.

НИКОЛА ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

150 лв.

3.

ИЗАБЕЛ ИВАНОВА ИВАНОВА

150 лв.

4.

ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА

150 лв.

5.

ИВОНА ДИЧКОВА НЕДЕЛЧЕВА

150 лв.

6.

КАЛОЯН МИЛКОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ

150 лв.

7.

ТЕОДОРА СЛАВОВА СЛАВОВА

150 лв.

8.

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

150 лв.

9.

ПЛАМЕН ДИНКОВ КОЛЕВ

150 лв.

10.

ДИЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА

Общо

150 лв.
1 500 лв.

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен, Комисията по
стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Съгласно чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, на младежите
и децата посочени в протокола да се осигури финансов ресурс за получаване на месечна
стипендия и еднократно финансово стимулиране.
2. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет Сливен,
съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи от
община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет Сливен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пепа Димитрова-Чиликова – /п/
Милена Чолакова – /п/
Силвия Никова – /п/
Соня Келеведжиева – /п/
Пламен Крумов – /п/
Красимир Кръстев – /п/
Георги Иванов – /п/

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 481
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 500 /петстотин/ лева на
НЧ „Изгрев – 1936“, с.Глуфишево - общ.Сливен, за честване на 80 години
от основаването на читалището.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен за организиране и
провеждане на тържество по случай 45-тата годишнина от създаването на
гимназията.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Кметство с. Гавраилово за подготовка и провеждане на
Празника на селото.
IV. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение №9 от бюджета на Община Сливен за
2016г./
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства да
предоставят до 31.03.2017 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 482
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 300 /триста/ лева на:
1. Катя Христова Петкова от гр.Сливен, …………… за лекарства и
ремонт на покривната конструкция на жилището, която пропуска вода.
2. Дечко Петров Дондуков от град Сливен, ……………. за
подпомагане на лечението.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/лева на:
1. Надежда Николаева Петрова от гр.Сливен, …………. за
подпомагане лечението и социалния статус на малкият й син - Николай
Тенчев Петров.
2. Димитрина Иванова Кираджиева от гр. Сливен, ………… за
подпомагане лечението на основното й заболяване.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
Димитър Тодоров Марев от град Сливен, ………….. за подпомагане
на лечението му.
IV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
V. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.03.2017год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2016г.

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

