Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 526
Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост за 2017 година

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2017 г., съгласно приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 527
Утвърждаване на списък на общински жилища
по предназначение за 2017 год.

На основание чл.42, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за
2017 год. съгласно Приложение №1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 528
Проект за бюджет на Община Сливен за 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г. и чл. 94 от Закона за публичните
финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2017 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 102749958 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 50521022 лв.
(Приложение № 1).
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 52228936 лв.
(Приложение № 1).
1.2. По разходите в размер на 102749958 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи (Приложение № 1).
1.2.1. Държавни дейности в размер на 50521022 лв. (Приложение
№ 1).
1.2.2. Местни дейности в размер на 52228936 лв.
1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на
424344 лв., в т.ч.:
1.2.3.1. Държавни дейности 244662 лв.
1.2.3.2. Местни дейности 179682 лв.
1.3. Инвестиционна програма 15562870 лв. /Приложение № 3/.
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” /Приложение № 3а/.

2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им
разпределение /Приложения № 2 и 2А/.
3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за
средства от Европейския съюз /Приложения №№ 4, 4а, 5/.
4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2017
г. - 0 лв.
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2017 г. не
може да надвишава 1449377 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2017 г. - 28784494 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2017 г. в изпълнение на
Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен /Приложение № 9/.
8. Одобрява следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените
средства за основни заплати на лицата назначени по трудови
правоотношения.
8.2. Представителни разходи в размер на 30000 лв.
8.3. Размерът на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене:
а/ за закуска- 0,16 лв.
б/ за обяд – 0,65 лв.
в/ за вечеря – 0,42 лв.,
общ размер до 25000 лв.
8.4 Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица – за едно
погребение 250 лв.
8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 130000 лв.
9. Одобрява дневен стойностен оклад за храна в целодневните
детски градини и детски ясли в размер на 2,00 лв.
10. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет /Приложение № 8/.
11. Одобрява за Младежки дом – Сливен:
11.1. Численост на персонала – 4 щатни бройки;
11.2. Разходи за дейност – 65000 лв.
12. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи /Приложение № 6/. Упълномощава кмета да
утвърди поименен списък на лицата без педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”..
13. Одобрява разчети за:
- трансфер за Драматичен театър и Куклен театър – 70000 лв.;
- субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни
прояви /Приложение № 7/.

14. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2017 г. - 500000 лв.
15. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2016 г.
(Приложение № 10).
16. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2017 г. /Приложение № 11/.
17. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. по бюджета на
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2017 г. /Приложение № 12/.
18. Одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017
– 2019 г. /Приложение № 13/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 529
Приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас
на общинските училища на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 43, ал. 1 от
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема „Наредба за приемане на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на Община Сливен”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 530
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли,
детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Сливен

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията
и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 531
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 532
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната
политика, Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с
проектно предложение „Основен ремонт на Център за социална
рехабилитация и интеграция за незрящи”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика,
Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно
предложение „Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и
интеграция за незрящи”, за което да осигури съфинансиране в размер на 89
500 лв. (осемдесет и девет хиляди и петстотин лева) с ДДС или 50% от
общата стойност на бюджета.
2. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 533
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен,
взети от м.юни до м.декември 2016 година

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на
Общинския съвет, взети от месец юни 2016 год. до месец декември 2016
година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 534
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Сливен

На основание чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Сливен за 2016 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 535
Утвърждаване Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2017 година

На основание чл. 4, 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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Утвърждава Програмата за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2017 година /Приложение 1/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРОГРАМА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
ОБЩИНА СЛИВЕН - 2017 ГОДИНА
ВИД НА
СТИПЕНДИЯТА

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Стипендия
,,Хаджи Мина
Пашов”

Стипендията се присъжда на дете или младеж
/приоритетно от 16 до 25 годишна възраст/,
класиран до шесто място на форум от европейско
или световно ниво за последните две години,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
Стипендията се присъжда на дете или младеж, с
поне две значими изяви на национално и
международно ниво, класиран до трето място за
последните две години, считано от датата на
подаване на кандидатурата.
Стипендиите се присъждат на дете или младеж с
поне пет значими изяви на местно, регионално или
национално ниво, класиран до трето място за
последните две години, считано от датата на
подаване на кандидатурата.
Финансовият стимул се присъжда на дете или
младеж, участник в инициативите, включени в
общинската програма за финансово стимулиране
на деца с изявени дарби, класиран до трето място
за календарната година.

Годишна
стипендия

Месечни
стипендии

Еднократно
финансово
стимулиране

ОБЩО

БРОЙ
ДЕЦА

РАЗМЕР НА
СТИПЕНДИЯТА/СТИМУЛА

ОБЩА
СУМА
ЗА 2017 г.

1

Годишната стипендия в размер на до
десет минимални работни заплати за
страната за 2017 година.
/ 1*460*10 месеца /

4 600 лв.

3

Годишни стипендии в размер на до шест
минимални работни заплати за страната
за 2017 година.
/ 3*460*6 месеца /

8 280 лв.

45

Стипендии за период не по-дълъг от 62 100 лв.
шест месеца в размер на до 50 на сто от
минималната работна заплата за страната
за 2017 година.
/45*230*6 месеца /
Еднократно финансово стимулиране на 13 800 лв.
дете в размер на до една минимална
работна заплата за страната за 2017
година.
/ 30*460 /

30

79

88 780 лв.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 536
Освобождаване на управителя
на „Дентален център 1 - Сливен” ЕООД
и избиране временно изпълняващ длъжността

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, т.11, чл.50, ал.2, т.2 и във
връзка с чл.32, ал.2 от Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Прекратява договора за възлагане на управлението на „Дентален
център 1-Сливен“ ЕООД с д-р Живка Василева Георгиева, като не я
освобождава от отговорност.
2. Назначава временен управител на „Дентален център 1-Сливен“
ЕООД“ д-р Венцеслав Ангелов Ралев за срок от шест месеца, като му
определя възнаграждение съгласно Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия.
3. Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на управлението
на „Дентален център“ с д-р Венцеслав Ангелов Ралев за срок от шест
месеца, съгласно приложения образец.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 537
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от
ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци
от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от
РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните преди месец
декември 2015 г. средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 юли - 31
декември 2016 г. в размер на 586 871,33 лв. и ДДС в размер на 117 374,27
лв.
2. ДДС в размер на 55 154,39 лв. начислени върху 275 771,96 лв. за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 април – 30
юни 2016 г.
3. ДДС в размер на 52 821,75 лв. начислени върху 264 108,73 лв. за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 15 декември
2015 г. – 31 март 2016 г.
Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община
Сливен за периода 01 юли 2016 г. – 31 декември 2016 г. включително и
ДДС за периодите: 15 декември 2015 г. – 31 март 2016 г.; 01 април – 30
юни 2016 г. и 01 юли – 31 декември 2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 538
Създаване на Обществен съвет за упражняване
на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта
на социалните помощи и социалните услуги

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 35 от Закон за социално
подпомагане и във връзка с чл. 52 от Правилника за прилагане на закона
за социално подпомагане,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Създава Обществен съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги в състав:
1. Стефка Георгиева - председател на Общинска организация на
инвалидите
2. Генка Иванова - председател на фондация „Инициатива и
съпричастност“
3. Христина Наумова - експерт във фондация „Инициатива и
съпричастност“
4. Камелия Грозева - председател на фондация „Милосърдие“
5. Николета Николова - председател на дружество за подкрепа на
деца и лица с умствени, физически и сензорни увреждания Св. Стилиян
Детепазител
6. Стефка Иванова - директор на Комплекс за социални услуги за
деца и семейства
7. Камелия Петрова - директор на ЦНСТ
8. Христина Мураитова - директор на Домашен социален патронаж

9. Нина Накова - директор на Дом за стари хора
10. Злати Стоянов - директор на ДВХУИ селище Качулка
11. Величка Авджиева - директор на ДЦДУ и ДЦВХУ
12. Маринела Николова - управител на ЗЖХУИ
13. Пепа Димова - директор на ЦСРИ
14. Лилка Петрова Колева - Ръководител на Център за майчино и
детско здраве към Медицински център „Д-р Георги Вълков Миркович“
II. Отменя Решение № 122/20.02.2012 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 539
Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен,
отнасящо се до промени в съставите на обществените комисии
за избор на носители на наградите „Добри Чинтулов“,
„Д-р Иван Селимински“ и „Добри Желязков“

На основание чл. 66 ал. 1 и 2 от Наредба за символиката на Община
Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с Реш. № 1399/27.08.2014
г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. В състава на обществената комисия за избор на носител на
наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” до края на мандата
през 2019 г. „Даниела Дякова – оперна певица, директор на Симфоничен
оркестър – Сливен“ се заменя с „акад. Методий Григоров – диригент,
композитор“;
2. В състава на обществената комисия за избор на носител на
наградата за публицистика, историческо-краеведческа дейност и опазване
на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край „Д-р
Иван Селимински” до края на мандата през 2019 г. длъжността на
заместник-председателя Милена Чолакова се изменя от „общински
съветник“ на „директор дирекция „Образование, култура и връзки с
обществеността“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 540
Промяна на видовете социални услуги в община Сливен
съгласно измененията в Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от
Закон за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2 и чл. 36 в, ал. 1,
т.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Наименованието на специализирана институция за предоставяне
на социални услуги „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“,
с. Бяла, селище „Качулка“ с капацитет 240 става „Дом за пълнолетни
лица с умствена изостаналост“, с. Бяла, селище „Качулка“ с капацитет
240, считано от 01.03.2017 г.
2. Наименованието на социална услуга „Дневен център за
възрастни хора с увреждания“, гр. Сливен, кв. „Дружба“ с капацитет 30
места става „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр.
Сливен, кв. „Дружба“ с капацитет 30 места, считано от 01.03.2017 г.
3. Наименованието на социална услуга „Дневен център за
възрастни хора с психични увреждания“, гр. Сливен, ул. „Ген.
Скобелев“ № 3 с капацитет 15 места става „Дневен център за пълнолетни
лица с психични увреждания“, гр. Сливен, ул. „Ген. Скобелев“ № 3 с
капацитет 15 места, считано от 01.02.2017 г.
4. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване
от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ гр. Сливен, кв.
„Дружба“ № 65 с капацитет 14 места в „Център за настаняване от семеен

тип за деца без увреждания“, гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 65 с капацитет
14 места, считано от 01.03.2017 г.
5. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване
от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ гр. Сливен, кв. „Сини
камъни“ 65 с капацитет 14 места в „Център за настаняване от семеен
тип за деца без увреждания“ гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ 65 с
капацитет 14 места, считано от 01.03.2017 г.
6. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване
от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, гр. Сливен, кв.
„Българка” № 66 с капацитет 8 места в „Център за настаняване от семеен
тип за деца с увреждания“, гр. Сливен, кв. „Българка” № 66, с капацитет
8 места, считано от 01.03.2017 г.
7. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване
от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, гр. Сливен, кв. „Ново
село”, ул. „Гаговец” № 39 с капацитет 14 места в „Център за настаняване
от семеен тип за младежи с увреждания“ гр. Сливен, кв. „Ново село”, ул.
„Гаговец” № 39 с капацитет 14 места, считано от 01.03.2017 г.
8. Възлага на Кмета на Община Сливен да представи Решението на
Общински съвет – Сливен по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 пред Регионална
Дирекция за социално подпомагане гр. Сливен за изготвяне на
предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане, както и да предприеме всички необходими действия за
неговото изпълнение.
9. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 541
Промяна характера на собствеността от публична в частна
на сгради с идентификатори 67338.607.25.1 и 67338.607.25.2 и адрес:
ул. „Трайчо Китанчев” № 21, кв. „Надежда“, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост сгради с идентификатор,
както следва:
- полумасивна сграда с идентификатор 67338.607.25.1 с площ: 48
кв.м. (четиридесет и осем кв.м.), брой етажи:1 (един), нтп: сграда за
култура и изкуство;
- полумасивна сграда с идентификатор 67338.607.25.2 с площ: 70
кв.м. (седемдесет кв.м.), брой етажи:1 (един), нтп: сграда за култура и
изкуство;
2. Общински съвет-Сливен задължава Кмета на Общината чрез отдел
Общинска собственост да състави акт за частна общинска собственост за
сгради с ид. 67338.607.25.1 и 67338.607.25.2 и за поземлен имот с
идентификатор 67338.607.25, в който са изградени.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 542
Изменение на Решение № 508 от 16.12.2016 год.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Решение № 508/16.12.2016 год. както следва:
§1. В т.2 изразът „74 лева“ се заменя с израза „5 лева“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 543
Поправка поради явна фактическа грешка
в Решение № 502/16.12.2016 г. на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.1 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Поправя Решение № 502/16.12.2016 г. на Общински съвет Сливен,
като в точки I.1 и II.1, вместо поземлен имот с идентификатор №
68117.511.9526 се чете поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9526, а
в т.I.2 и II.2, вместо поземлен имот с идентификатор № 68117.511.6526 се
чете поземлен имот с идентификатор № 68117.11.6526.
II. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение.
III. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
502/16.12.2016 г. на Общински съвет Сливен.
IV. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 544
Даване съгласие за разделяне на поземлени имотипублична общинска собственост в землището на с.Глуфишево
с № 000139, 000400 и 000141

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за реализиране на проект за разделяне на следните
поземлени имоти:
1. № 000139 – публична общинска собственост с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, в землището на с.Глуфишево, общ.Сливен, като
се образуват следните проектни имоти:
1.1. Дял 1 с проектна площ от 6,357 дка с нтп „пасище, мера“;
1.2. Дял 2 с проектна площ от 4,639 дка с нтп „пасище, мера“;
2. № 000141 – публична общинска собственост с начин на трайно
ползване „полски път“, като се образуват следните проектни имоти:
2.1. Дял 1 с проектна площ от 2,094 дка с нтп „полски път“;
2.2. Дял 2 с проектна площ от 0,410 дка с нтп „полски път“;
3. № 000400 – публична общинска собственост с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, в землището на с.Глуфишево, общ.Сливен, като
се образуват следните проектни имоти:
3.1. Дял 1 с проектна площ от 1,189 дка с нтп „пасище, мера“;
3.2. Дял 2 с проектна площ от 0,521 дка с нтп „пасище, мера“;
3.3. Дял 3 с проектна площ от 2,349 дка с нтп „пасище, мера“.
II. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме
необходимите действия за отразяване промяната в картата на
възстановената собственост на землището на с.Глуфишево.

III. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска
собственост” да състави актoве за публична общинска собственост за
имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 545
Продажба на имот частна общинска собственост,
предоставен за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ
поземлен имот 67338.404.462, находящ се в м. ”Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землище гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившия собственик, чрез Община Сливен от
ползвателя, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за ПИ 67338.404.462, с площ от
615 кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен, местност ”Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев” с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/,
цена 10 130,00 лева.
Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за придобиване
правото на собственост върху имота от неговия ползвател след
заплащането на определената цена.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 546
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.434.621,
местност „Плоски рът”, землище 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:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.434.621 с площ от 846 кв.м с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, местност
„Плоски рът”, актуван с АОС 3549/19.12.2016 год, землище на гр. Сливен
Начална цена: 460 /четиристотин и шестдесет/ 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 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 547
Продажба на поземлени имоти от ОбПФ
в землището на с. Сотиря

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 извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на
с.Сотиря:
1. поземлен имот 68117.510.308 с площ от 721 кв.м, начин на трайно
ползване: полски култури, местност „Дългата нива”, АОС 129 от
24.08.2009 г.
Начална цена: 680 /шестстотин и осемдесет/ лв.
2. поземлен имот 68117.510.309 с площ от 666 кв.м, начин на трайно
ползване: полски култури, местност „Дългата нива”, АОС 128 от
24.08.2009 г.
Начална цена: 630 /шестстотин и тридесет/ лв.
3. поземлен имот 68117.510.310 с площ от 699 кв.м, начин на трайно
ползване: полски култури, местност „Дългата нива”, АОС 127 от
24.08.2009 г.
Начална цена: 660 /шестстотин и шестдесет/ лв.
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 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 548
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Божевци, 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 УПИ VІІІ в кв.13, с
площ от 900 кв.м, отреден за фурна по действащия план на с.Божевци,
общ.Сливен, актуван с акт за частна общинска собственост № 287 от
29.11.2016г.
Начална цена 3680 лева (три хиляди шестстотин и осемдесет лв.)
без включен 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 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 549
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.552.58
(УПИ VII, кв.650, 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:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.552.58, площ: 334 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, ул. Криволак, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор:
УПИ VII, отреден „за административно и търговско обслужване“, кв. 650,
кв. „Братя Миладинови-юг“, гр. Сливен при съседи: 67338.552.44,
67338.552.54, 67338.552.276, 67338.552.26 по КККР, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.
Начална тръжна цена 49 120 лв. (четиридесет и девет хиляди сто и
двадесет лв.) без ДДС
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 550
Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори: 67338.433.273 и 67338.433.296,
находящи се в м. „Батмиш“, 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. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.273, номер по
предходен план: 1002, с площ от 556 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-14-396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност „Батмиш”,
гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.433.496, 67338.433.274,
67338.433.240, 67338.433.241, 67338.433.242, 67338.433.272, актуван с
АЧОС № 3512/07.10.2016г.
Начална тръжна цена 520 (петстотин и двадесет) лева без ДДС.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.296, номер по
предходен план: 1024, с площ от 1063 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-14-396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност „Батмиш”,
гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на

трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.433.295, 67338.433.496,
67338.433.297, 67338.433.498, актуван с АЧОС № 3196/19.08.2014 г.
Начална тръжна цена 1000 (хиляда) лева без ДДС.
2. 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 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 551
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Борислав Петков Попов и Зорица Петрова Попова в
ПИ с идентификатор 67338.401.109, м.“Хисарлъка”, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Борислав
Петков Попов и Зорица Петрова Попова, върху поземлен имот с
идентификатор 67338.401.109, целия с площ от 823 кв.м., трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.) по КККР одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г.
на изпълнителния директор на АК, адрес: гр. Сливен, м. „Хисарлъка”, чрез
изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 223/823 идеални части
от ПИ с идентификатор 67338.401.109, актувани с акт № 3531/18.11.2016 г.
за частна общинска собственост.
2. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза
на 3 020 лв. (три хиляди и двадесет лв.), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прекратяване на съсобственост съгласно чл.36, ал.3 от Закона за
общинската собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 552
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Емил Иванов Кирилов в УПИ XIX-7979, кв.16
по плана на с.Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Емил
Иванов Кирилов с ЕГН …………., върху УПИ XIX-7979, кв.16, целият с
площ от 1090 кв.м. по действащия план на с.Сотиря, чрез изкупуване дела
на Общината, представляващ 500/1100 ид. части от поземления имот, целия
с площ от 1090 кв.м.
Справедливата пазарна цена на общинската част от недвижимия имот,
определена от независим лицензиран оценител, възлиза на 2720 лв. (две
хиляди седемстотин и двадесет лева) без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 553
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в УПИ VІІІ-10, кв.1, с.Горно Александрово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Недко
Костадинов Караиванов върху следния недвижим имот, представляващ
УПИ VІІІ-10, кв.1, целият с площ от 1270 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Горно Александрово, общ.Сливен,
чрез изкупуване дела на Общината (70/1270 ид.ч.), при граници на УПИ
VІІІ-10: УПИ VІІ-9, улица, улица и УПИ ІХ-10.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 270 лева (двеста и седемдесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 554
Изменение и Допълнение на Решение 468 от 17.11.2016 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
администрацията, във връзка с чл.101, ал.1 и чл.112, ал.1, т.1 от Закона за
горите, чл.5, ал.1, чл.6, ал.2, чл.10, ал.1, чл.11, чл.21, чл.23, чл.24, чл.25,
чл.26, чл.34 и чл.35 от „Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите” и
съгласно чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.1, ал.3; чл.12, чл.35, чл.46, чл.49, 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” и на основание
чл.7, ал.6 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”, изм. и доп., ДВ,
бр.96 от 02.12.2016г., във връзка с чл. 45, ал.4 от „Наредба №8 от
05.08.2011г. за сечите в горите”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 468 от 17.11.2016 год. както
следва:
§1 В т. 1 изразът с общо количество стояща маса с клони 16695 м3,
от които иглолистни 3 114 м3 и широколистни 13 581 м3 се заменя с:
изразът «общо количество стояща маса с клони 25398 м3, от
които иглолистни 5299 м3 и широколистни 20099 м3».
§2 В т. 2 след израза «177 „г“» се добавя «177„б“, 177„в“, 190„д“,
192„г“, 193„ж“, 193„з“»; след изразът «групово- постепенна» се добавя
«подотдел 190„г“, в землището на с. Раково, Община Сливен с предвидена
възобновителна сеч- постепенна, осеменителна фаза и подотдел 193„к“, в
землището на с. Раково, Община Сливен»;

§3 Създава се т.2 „а“ Преходните подотдели 147„г“, 147„е“, 149 „е“,
147“ж“, 149 „ж“, 154„в“, 154“п“, 174 „а“, 179“а“, 179“б“, 179“в“, 181 „г“,
181 „д“, 182„ж“, 183„в“ и 194“ж“, намиращи се в землището на с. Раково,
Община Сливен и подотдели 3„в“, 3 “д“ , 3„и“ и 57“в“, намиращи се в
землището на с. Стара река, Община Сливен одобрени за ЛФ 2016г. с
остатъчната им маса да бъдат включени в ЛФ 2017 и в Годишен план за
ползване на дървесина, в гори собственост на Община Сливен за 2017
година. Сечите да бъдат продължени, съгласно сключените договори.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 555
Приемане на решение за разрешаване изработването
на ПУП – парцеларни планове за линейните обекти на техническата
инфраструктура за eл.кабел и водопровод
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 проекти за ПУП – парцеларни планове
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20кV от
Ж.Р.стълб №10/4, ВЛ“Висока зона“, ПС“ТЕЦ“ и трасе на водопровод от
съществуващ водопровод Ф400Е в ПИ 67338.436.377, местност
“Башчардак“ до ПИ 67338.32.39, отреден „За учебна сграда и градина за
спорт и отдих“, местност „Дерен дере“, з-ще гр.Сливен и одобрява задания
за тяхното проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 556
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на водопроводно отклонение в землището
на с.Самуилово, 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 трасе на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 000404 до ПИ 051035,
отреден „За оранжерия“, местност „Джинджи чифлик“, землище
с.Самуилово, общ.Сливен и преминаващ през имот 000404 с НТП „Полски
път“ в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 557
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе
на водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 558
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
водопроводно отклонение 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 трасе на водопроводно отклонение за
минерална вода от водовземно съоръжение С2+С3 от находище Сливенски
минерални бани, до ПИ 30990.29.253, отреден „За производствени и
складови дейности – винарска изба“, местност „Япраклий“, землище с.Злати
войвода, общ.Сливен и засягащо следните имоти, находящи се извън
регулационните граници на СО “Сливенски минерални бани“: имоти
30990.30.43, 30990.30.42, 30990.99.1, 30990.29.290, 30990.99.5, 30990.29.295
и 30990.29.287, общинска собственост; имоти 30990.29.79, 30990.29.253,
30990.29.98, 30990.29.72, 30990.29.86 и 30990.29.82, частна собственост и
имот 30990.502.25, път от републиканската пътна мрежа, държавна
собственост, всички в землище с.Злати войвода, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 559
Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени планове
на части от гр.Сливен и с.Сотиря, Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува за одобряване подробен устройствен план за поземлени
имоти 2640 и 452, кв.501, м.”Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землище Сливен, като се образуват УПИ VIII-2640 и УПИ ХII452 с отреждане „За обществено обслужване”.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
в част „План за регулация” за УПИ ХII-389 и УПИ ХIII-411,417, кв.45,
с.Сотиря, община Сливен, като се променя част от уличната регулация
между осова точка 258 и осова точка 257, проектира се нова улична
регулация от осова точка 256а до осова точка 256б и се променят частично
регулационните граници на УПИ ХII-389 и УПИ ХIII-411,417.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 560
Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ
за кв.676 и кв.715, парк „Юнак”, 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 изменение на подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване за кв.676 и кв.715, парк „Юнак”, гр.Сливен, като
отпада улица от осова точка 3053 до осова точка 3054, проектира се нова
улица от осова точка 3060а до осова точка 3053а, променят се
регулационните граници на кв.676 и кв.715, отпадат УПИ I-„За болница” в
кв.715 и УПИ I-„За спортен атракцион и озеленяване” в кв.676, образува
се нов УПИ I-„За болница” в кв.715 и УПИ II-„За обществено обслужване”
в кв.676 се променя на УПИ I със същото отреждане.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 561
Отпускане на персонална пенсия на Николай Димитров Колев

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 Николай Димитров Колев, ЕГН ………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 562
Отпускане на персонална пенсия на Жечка Йорданова Симеонова

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 Жечка Йорданова Симеонова, ЕГН …………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 563
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254 от 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 800 /осемстотин/ лева
на Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – Сливен за
финансова подкрепа отбелязването на 20 години от основаването на
училището.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Кметство с. Трапоклово за организиране и провеждане
на Регионален събор „Маскарадни игри – 2017“.
III. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2017 г./
IV. Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – Сливен
и Кметство с. Трапоклово да представят 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 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 564
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:
Евгения Колева Асенова от гр.Сливен, ……… за провеждане на
лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на:
1. Николай Стефанов Семерджиев
от гр.Сливен, …….. за
подпомагане;
2. Костадинка Василева Стефанова от гр.Сливен, ………… за
лечение и следоперативно възстановяване.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на:
1. Христо Николов Николов от гр.Сливен, ………… за подпомагане
при лечението му;
2. Стефка Рачева Генева от гр.Сливен, ………….. за лечение.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
Цветелина Христова Иванова от гр.Сливен, ………….. за
подпомагане.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лева
на:
1. Мими Иванова Загорова от гр.Сливен, ………… за покриване
разходите, във връзка с лечението й;

2. Даниела Стойкова Ненчева
от гр.Сливен, …………….. за
покриване разходите, във връзка с лечението й.
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.05.2017год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 565
Изменение на Решение № 482/17.11.2016 год.
за отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Решение № 482/17.11.2016 год. за отпускане на финансови
помощи както следва:
§1. Отменя т. III на Решение № 482 от 17.11.2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 566
Мнение за опрощаване на несъбираеми държавни вземания
към държавни институции

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема искането на Сдружение „Християнски център”, гр. Сливен,
община Сливен, относно опрощаване на държавни вземания.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

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

