Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 179
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен, както следва:
§1. Отменя чл. 55, ал. 1, т. 17 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 180
Изменение и допълнение
на Наредба за символиката на Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредба за символиката на Община Сливен както
следва:
§1. В чл.25 текстът след „етнически цели” се заличава. И става ал.1
на чл.25;
§2. Създава нова ал.2 на чл.25 със следния текст „Поставянето му на
места, освен изрично посочените в чл.19 става с решение на Комисията по
символика.”;
§3. Отстранява техническа грешка при номерацията на точките в
чл.42, ал.1 като точка 5 да се чете точка 4.
§4. В чл. 52, ал.2 след израза „съветници” да се добави израза
„заседание, предхождащо тържественото заседание по случай 26 октомври
– Димитровден, официален празник на града;
§5. В ал.4 на чл.59 след израза „се извършва” се добавя израза
„заповед”;
§6. Досегашният текст на чл.61, става ал.1 на чл.61.
§7. Създава нова алинея 2 със следния текст „Удостояването със
значка става със заповед на кмета.”;
§8. В чл.62, ал.1 след израза „се връчва” се добавя израза „със
заповед”;

§9. В чл.65, ал.1 създава нова т.5. със следния текст „Прави
предложение до Общински съвет Сливен за поставяне на плочи,
паметници символи и др. обекти с обществено значение, след съгласуване
с главния архитект на общината”.
§10. т.5 на чл.65, ал.1. става т.6; т.6 става т.7.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181
Изменение и допълнение на Правилник
за работата на Общински фонд „Култура” към Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя и допълва Правилник за работата на Общински фонд
„Култура” към Община Сливен както следва:
§1. В Чл.18 изразът „отдел „Култура и образование” се заменя с
израза „дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността”.
§2. Създава нова ал.4 на чл.18 със следния текст „За дейността си
Сътрудникът получава месечно възнаграждение в размер на ¼ от
минималната работна заплата за страната. Възнаграждението е за сметка
на одобрения бюджет на Общинския фонд „Култура”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 182
Отпускане на безлихвен заем за сметка на централния бюджет

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 5; чл. 5, ал.
1, т. 1 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг (ЗОД),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Възлага на кмета на Община Сливен да поиска от министъра на
финансите и при необходимост да сключи договор за отпускане на
безлихвен заем за сметка на централния бюджет при следните условия:
1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на
дълга - 8 000 000 лева.
2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева.
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински
дълг по чл. 3, т. 5 ЗОД – безлихвен заем, отпуснат по реда на Закона за
публичните финанси.
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване –
без обезпечение.
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване –
еднократно в края на периода.
6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – безлихвен; без такси и
комисионни.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 183
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя т. 8.1. от Решение № 70/28.01.2016 г. така:
„8.1. За социално-битово и културно обслужване на персонала в
размер до 3% от начислените средства за основни заплати.”.
2. Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г. и
разчета за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд
за 2016 г.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
април 2016 г.
2. Приложение 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2016 г.
3. Приложение 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2016 г.
4. Приложение 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите
разходи на Община Сливен за 2016 г. по източници на финансиране.

5. Приложение 5 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ – 2016 г.
6. Приложение 6 - Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Националния фонд - 2016 г.
7. Приложение 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 184
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:
1. Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска
сумата от 264 108,73 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди сто и осем лева
и седемдесет и три стотинки) от натрупаните отчисленията по чл. 64 от
ЗУО, необходими за разплащане за предварително третиране на
битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на
община Сливен.
2. 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 от месец декември 2105 г. до месец март 2016 г.
включително.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Второто тримесечие на 2016 год.

На основание чл. 38, ал.1 от ПОДОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Второто тримесечие на 2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
М. АПРИЛ
1. Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Сливен
2015 г. - 2020 г.
2. Изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд
'Култура' към Община Сливен.
3. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
МЕСЕЦ МАЙ
1. Приемане на Наредба за обществения ред на територията на Община
Сливен.
2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите в община
Сливен.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
МЕСЕЦ ЮНИ
1. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Сливен.
2. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за притежаване,
отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община
Сливен
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 186
Програма за управление на отпадъците
на община Сливен 2015 г. – 2020 г.

Във връзка с чл.52 ал.8 от ЗУО и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за управление на отпадъците на община Сливен
за 2015 г. – 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 187
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през първото 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 първото
тримесечие на 2016 год. /Приложение 1/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 188
Актуализация на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема актуализация в Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г., съгласно
приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Приложение І
І. Към раздел I - Продажба
№
1.

имот
с.Драгоданово, общ.Сливен, УПИ Х, кв.19,
ведно с построените в имота сгради.

Площ (кв.м.)

описание

1210 кв.м.

за услуги

2.

гр.Сливен, м.Тасмата, ПИ № 67338.433.253

462 кв.м.

земеделска земя

3.

гр.Сливен, м.Тасмата, ПИ № 67338.433.614

1199 кв.м.

земеделска земя

4.

гр.Сливен,
погреби

855 кв.м.

5.

с.Сотиря, общ.Сливен, кв.15, УПИ VІІ-7804

6.
7.

ПИ

67338.420.235,

м.Барутни

400/1000 ид.ч.

гр.Сливен, общ.Сливен, част от ПИ №
67338.558.105
гр.Сливен, общ.Сливен, част от ПИ №
67338.101.26

386 кв.м
279 кв.м.

гр.Сливен, общ.Сливен, ПИ № 67338.563.65

272 кв.м.

9.

ПИ с идентификатор № 68117.510.290,
местност „Дългата нива“, з-ще с.Сотиря.

631 кв.м.

10.

ПИ с идентификатор № 68117.502.4, местност
„Рамануша“, з-ще с.Сотиря

785 кв.м.

8.

гр.Сливен,
ПИ
№
67338.508.104, Прехвърляне на
кв.“Комлука“, ул.“Димитър Пехливанов- ¾ ид.ч. от 360
Добрович“ №18
кв.м.
11.
Придобиване
гр.Сливен,
ПИ
№
67338.535.23,
на ¼ ид.ч. от 70
кв.“Комлука“,
кв.м.

ниско застрояване
(до 10 м)
за жилищно
строителство
за друг обществен
обект, комплекс
за второстепенна
улица
за ниско
застрояване
нтп: полски
култури
нтп:изоставени
територии за
трайни насаждения
за ниско
застрояване

ІІ. Към раздел ІI – ОПС
№
1.

имот
В ПИ 67338.560.208,
гр.Сливен

Площ (кв.м.)
кв.Дружба,
80 кв.м.

описание
ОПС за изграждане на две
свързани сгради за търговия
и/или услуги

2.

В ПИ 67338.516.255, кв.Република,
гр.Сливен

8 кв.м.

ОПС за изграждане на тераса

3.

В ПИ 67338.528.391, кв.Ново селоцентър, гр.Сливен

8,40 кв.м.

ОПС към сгради за търговия

ІІІ. Към раздел V - Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 от
ЗУТ
№

имот

Площ
(кв.м.)

1.

Терен с площ от 212 кв.м., част от поземлен
имот с ид. 67338.565.220, гр.Сливен

212 кв.м.

Терен с площ от 83 кв.м., част от поземлен
имот с ид. 67338. 565.220, гр.Сливен

83 кв.м.

описание
нтп: за друг поземлен
имот за движение и
транспорт
нтп: за друг поземлен
имот за движение и
транспорт

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 189
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен и Стефан Христов Къчев
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал.
2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Стефан Христов
Къчев, ЕГН ………., част от общински терен с площ от 279 кв.м.,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор67338.101.26, целия
с площ: 2748 кв.м., адрес: гр. Сливен, местност Аркаракоруч, трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за второстепенна
улица по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на 279 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
6440 лв. (шест хиляди четиристотин и четиридесет лв.) без ДДС.
2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на поземлен имот с идентификатор 67338.101.44,
м.”Аркаракоруч”, землище Сливен, частта от поземлен имот с
идентификатори 67338.101.26-публична общинска собственост, придадена
по регулация, променя характера си от публична в частна общинска
собственост.
3. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
Стефан Христов Къчев.
4. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имота по т.1.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 190
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен и „КЪЧЕВ И СИНОВЕ” ООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал.
2, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „КЪЧЕВ И
СИНОВЕ” ООД, ЕИК …………, част от общински терен с площ от 386
кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.558.105, целия с площ: 872 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
Дружба, трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за
друг обществен обект, комплекс по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
Оценката на 386 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 22
060лв. (двадесет и две хиляди и шестдесет лв.) без ДДС.
2. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„КЪЧЕВ И СИНОВЕ“ ООД.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имота по т.1.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 191
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Станимир Велев Велев

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Станимир Велев
Велев с ЕГН ………., част от общински терен с площ от 212 кв.м.,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор67338.565.220,
целия с площ: 9437 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв. Асеновец, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, нтп: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, номер по предходен план: 918 при съседи:
67338.565.209, 67338.565.215, 67338.565.218, 67338.565.219, 67338.565.242,
67338.565.246, 67338.565.245, 67338.565.244 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен.
Оценката на 212 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
5200 лв. (пет хиляди и двеста лв.) без ДДС.
I.2. Дава съгласие Станимир Велев Велев да прехвърли на Община
Сливен част от собствен терен с площ 212 кв., представляващ част от
поземлен имот с идентификатор67338.565.242, целия с площ: 1110 кв.м.,
адрес: гр. Сливен, кв. Асеновец, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, нтп: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план:
1516 при съседи: 67338.565.244, 67338.565.243, 67338.565.367,
67338.565.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен.

Оценката на 212 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
5200 лв. (пет хиляди и двеста лв.) без ДДС.
II. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на поземлен имот с идентификатор 67338.565.242,
кв.„Асеновец”, гр. Сливен, частта от поземлен имот с идентификатори
67338.565.220-публична общинска собственост, придадена по регулация,
променя характера си от публична в частна общинска собственост.
III. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
Станимир Велев Велев.
ІV. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имотите по т. І.1. и
т. І.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 192
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и
„ХРИСТИАНА 2008” ЕООД

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ХРИСТИАНА
2008” ЕООД, ЕИК …………, част от общински терен с площ 83 кв.м.,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.565.220,
целия с площ: 9437 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв. Асеновец, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, нтп: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, номер по предходен план: 918 при съседи:
67338.565.209,
67338.565.215,
67338.565.219,
67338.565.242
по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен.
Оценката на 83 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
1960 лв. (хиляда деветстотин и шестдесет лв.) без ДДС.
I.2. Дава съгласие „ХРИСТИАНА 2008” ЕООД да прехвърли на
Община Сливен част от собствен терен с площ 57 кв., представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 67338.565.244, целия с площ: 1536
кв.м.,адрес: гр. Сливен, кв. Асеновец, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, нтп: ниско застрояване (до 10м.), номер по
предходен план: 1515 при съседи: 67338.565.245, 67338.565.247,
67338.565.248, 67338.565.249, 67338.565.243, 67338.565.220, 67338.565.242
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен.

Оценката на 57 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на
1400 лв. (хиляда и четиристотин лв.) без ДДС.
II. „ХРИСТИАНА 2008” ЕООД да заплати на Община Сливен
разликата в цената на прехвърляните имоти, равна на 560 лв. (петстотин и
шестдесет лева) лв. без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на поземлен имот с идентификатор 67338.565.244,
кв.„Асеновец”, гр. Сливен, частта от поземлен имот с идентификатори
67338.565.220-публична общинска собственост, придадена по регулация,
променя характера си от публична в частна общинска собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„ХРИСТИАНА 2008” ЕООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имотите по т. І.1. и
т. І.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 193
Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15,
ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен
и Панаю Димитрова Атанасова

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предварителен договор за прехвърляне право на
собственост по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен
и Панаю Димитрова Атанасова.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ
в землището на град Кермен

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 Васил Динев
Михалев на следните поземлени имоти в землището на гр.Кермен:
- ПИ 074110 с площ от 14,165 дка;
- ПИ 000111 с площ от 4,902 дка;
- ПИ 000180 с площ 5,315 дка;
- Част от ПИ 000247 равняваща се на 1,727 дка, целият с площ от
1,973 дка.
- ПИ 000257 с площ от 6,912 дка;
- ПИ 000322 с площ 9,979 дка;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 195
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 67338.563.65, кв. „Даме Груев“,
ул. „Димитър Топалов” № 10, град 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 67338.563.65 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на
изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър
Топалов” № 10, с площ 272 кв.м., с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), по
действащия ПУП на гр. Сливен: УПИ V-8520, кв.483, кв. „Даме Груев“,
отреден: за жилищно строителство.
Началната тръжна цена е 20 580 лева (двадесет хиляди петстотин и
осемдесет лева), 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 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 196
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 68117.502.4,
в местност „Рамануша” в землището на село Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №
68117.502.4, с площ от 785 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на
местност „Рамануша”, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г. на
Областен управител, с трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: изоставени територии за трайни насаждения,
при съседи: 68117.502.3, 68117.502.51, 68117.502.5, 68117.502.46, актуван с
АОС № 352/26.01.2016г. Начална тръжна цена 600 лв. (шестстотин лв.).
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 197
Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори 67338.433.253 и 67338.433.614
находящи се в м.„Тасмата”, м.„Батмиш”, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.253, с площ от 462
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,
последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на началник
на СГКК- Сливен, местност „Тасмата”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи:
67338.433.261, 67338.433.614, 67338.433.252, 67338.433.259, 67338.433.254,
актуван с АОС № 3402/08.02.2016г.
Начална тръжна цена 360 лева (триста и шестдесет лв.) без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.614, с площ от 1199
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,
последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на началник
на
СГКК-Сливен,
местност
„Батмиш”,
гр.Сливен,
трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
вилна сграда, при съседи: 67338.433.498, 67338.433.262, 67338.433.251,

67338.433.252, 67338.433.253, 67338.433.261, актуван с АОС №
3403/08.02.2016г.
Начална тръжна цена 940 лева (деветстотин и четиридесет лв.) без
ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 198
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 68117.510.290, в местност
„Дългата нива” в землището на село Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №
68117.510.290, с площ от 631 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на
местност „Дългата нива”, одобрен със Заповед № РД-11-09-06/21.06.2006 г.
на Областен управител, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.291, 68117.510.431, 68117.510.289, 68117.510.320, 67117.510.319,
актуван с АОС № 346/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 500 лв. (петстотин лв.).
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 199
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.420.235,
находящ се в м. „Барутни погреби”, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.420.235 (УПИ ХІV-381, кв. 507), с площ от 855 кв.м. по
кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на Агенцията по кадастър, местност „Барутни погреби”,
гр.Сливен, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съсседи
67338.420.233, 67338.420.234, 67338.420.237, 67338.420.238, 67338.420.232,
актуван с АОС № 3399/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 15 700 лева (петнадесет хиляди и седемстотин
лева) без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 200
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Драгоданово, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.39, ал.1 от Наредба за реда 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 Х в кв.19, с
площ от 1210 кв.м, отреден за услуги по действащия план на
с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с изградените в него сгради, актуван с
актове за частна общинска собственост № 8 от 11.12.2000г. и № 65 от
16.04.2008г.
Начална цена 6490 лева (шест хиляди четиристотин и деветдесет
лв.) без ДДС в т.ч.:
- земя - 4420 лева
- сгради – общо – 2 070 лева
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 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 201
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Георги Русев Рундев и Руска Динева Рундева в поземлен имот
VІІ-7804 в кв. 15, с. Сотиря

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 Георги
Русев Рундев и Руска Динева Рундева върху следния недвижим имот
представляващ урегулиран поземлен имот VІІ-7804 в кв.15, целият с площ
от 1000 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на
с.Сотиря, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината (400/1000 ид.ч.)
при граници на УПИ: УПИ ІІІ-7809, улица, УПИ VІ-7803 и УПИ ІV-7805.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 2150 лева (две хиляди сто и петдесет 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 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 202
Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и
Коста Янев Костов и Живка Гичева Костова в поземлени имоти
с идентификатори 67338.508.104, 67338.535.23, гр. Сливен чрез замяна

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС,
чл.45, ал.1, т.4 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен, Коста
Янев Костов и Живка Гичева Костова в поземлени имоти 67338.508.104 и
67338.535.23, чрез замяна както следва:
2. Община Сливен да прехвърли собствеността на Коста Янев Костов
и Живка Гичева Костова върху 3/4 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
67338.508.104, площ: 360 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к.
8800, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович” №18, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2712, кв.95 при съседи:
67338.508.106, 67338.508.107, 67338.535.23, 67338.508.103, 67338.508.102,
67338.508.100, 67338.508.99, 67338.508.105 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на общинската част от недвижимия имот възлиза на 12 730
лева (дванадесет хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС.
3. В замяна на описаните идеални части от имота по т. 2, Коста Янев
Костов и Живка Гичева Костова прехвърлят собствеността върху ¼ ид.ч.
от поземлен имот с идентификатор 67338.535.23, площ: 70 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Комлука, трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:

ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2712, кв.95 при
съседи: 67338.535.8, 67338.508.103, 67338.508.104, 67338.508.107 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на ¼ ид.ч. от ПИ 67338.535.23, собственост на Коста Янев
Костов и Живка Гичева Костова възлиза на 780 лева (седемстотин и
осемдесет лева) без ДДС.
Коста Янев Костов и Живка Гичева Костова да заплатят на Община
Сливен разликата в цената на заменяните имоти, равна на 11 950 лв.
(единадесет хиляди деветстотин и петдесет лева) лв. без ДДС.
4. Всички разноски по прекратяване на съсобствеността-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Коста Янев
Костов и Живка Гичева Костова.
5. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 203
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Васил Стоянов Василев в ПИ с идентификатор 67338.549.69,
ул.„Лъдженска” № 12, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр.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 Васил
Стоянов Василев с ЕГН ………., върху поземлен имот с идентификатор
67338.549.69, целият с площ от 186 кв.м., адрес: гр. Сливен, ул.
„Лъдженска” №12, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по КККР, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-336/19.06.2012г. на началник на СГККСливен, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 21/186ид. ч.от
поземления имот.
Оценката на общинската част от недвижимия имот, възлиза на 1880
лв. (хиляда осемстотин и осемдесет 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 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 204
Учредяване право на пристрояване
в поземлен имот с идентификатор 67338.528.391
(УПИ XII, кв.382 по ПУП на Ново село-център, град Сливен)
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47,
ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява на Георги Петров Юруков с ЕГН …………., право на
строеж за изграждане на пристройка в размер на 8,40 кв.м. (осем цяло и
четиридесет стотни квадратни метра) към съществуващи сгради за
търговия с идентификатори 67338.528.391.2 и 67338.528.391.3 и обща ЗП
57 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67338.528.391, адрес на
поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800, бул.„Панайот Хитов”, площ: 1001
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен
план: УПИ XII, отреден „За кооперативен пазар“,кв.382, кв. „Ново селоцентър”, стар идентификатор: 67338.528.3, 67338.528.4, 67338.528.5,
67338.528.6 при съседи; 67338.528.370, 67338.528.7, 67338.528.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-18/07.01.2011г. на Началник на СГКК-Сливен.
Цената на правото на пристрояване за 8,40 кв.м. е 1700 лв. (хиляда и
седемстотин лв.)
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на решението по т. 1.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 205
Учредяване право на пристрояване (тераса)
върху поземлен имот - частна общинска собственост
с идентификатор 67338.516.255, гр.Сливен, кв.„Република”
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47,
ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява право на пристрояване на Стефанка Александрова
Симеонова с ЕГН ………. да изгради пристройка (тераса) със застроена
площ от 8 (осем) кв.м към самостоятелен обект с идентификатор №
67338.516.234.1.4 с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.„Република”, бл.10, ет.2,
ап.4, намиращ се в жилищна сграда №1, попадаща върху общински терен,
представляващ част от поземлен имот № 67338.516.255 (УПИ I, кв.327), по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 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: комплексно застрояване, целия с площ
6261кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.217,
67338.516.248, 67338.516.236, 67338.516.235, 67338.516.234, 67338.516.233,
67338.516.249, 67338.516.252, 67338.516.256, 67338.516.257, 67338.516.245,
67338.516.246, 67338.516.244, 67338.516.247.
Цената на правото на пристрояване за 8 (осем) кв.м., възлиза на 932
(деветстотин тридесет и два) лева.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.1.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 206
Учредяване право на строеж върху имот - общинска собственост
в поземлен имот с идентификатор № 67338.560.208,
кв.„Дружба”, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на две свързани едноетажни сгради, за търговия
и/или услуги с общо ЗП 80 (осемдесет) кв.м, находяща се в поземлен имот
с идентификатор 67338.560.208 (УПИVІІ, кв.615 по ПУП на кв.„Дружба”,
гр.Сливен), по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед №
РД-18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастър, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10м), адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.„Дружба”, площ 144 кв.м. при съседи: 67338.560.209, 67338.560.32,
актуван с АОС 3357/20.08.2015г.
Начална тръжна цена 12 720 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и
двадесет лв).
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключването договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 207
Учредяване право на ползване по реда на Закона за пчеларството (ЗПч),
в поземлен имот 000254, находящ се в землището
на село Младово, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.39, ал.3 от
ЗОС, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.13, ал.1 от ЗПч и чл.49, ал.3, т.6 от
НПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 68 от
28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, като в раздел IV „Предоставяне
право на ползване” се създава нова точка 8, като в графа „Имот“ се вписва
„ПИ 000254 с НТП „друга производствена база“ в землището на
с.Младово“, в графа „площ“ се вписва 4,246 дка, а от раздел VI „Отдаване
под наем“ се премахва.
II. Учредява на Жанна Огнянова Николова възмездно право на
ползване за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин върху
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 000254
по картата на възстановената собственост на землището на с.Младово, с
площ от 4,246 дка, с начин на трайно ползване „Друга производствена
база“, при граници: 05012, 000387, 000253, 05010, 050011, 000362, актуван
с АОС 8/11.01.2000г. с цена на правото 2164 лв. или по 216,40 лв. на
година.
III. Възлага на кмета на общината да сключи с лицето договор за
възмездно право на ползване за срок от 10 години върху горепосочения
имот, за устройване на постоянен пчелин.

IV. На основание чл. 25 от ЗЗД, задължава ползвателя Жанна
Огнянова Николова в едноседмичен срок след сключване на договора, да
представи документи, доказващи регистрацията на новия животновъден
обект. В случай, че лицето не представи такива, договорът да се счита за
прекратен по право.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 208
Продължаване срокът на договор за наем
за временно и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение
(обект за продажба на закуски) с площ 34 кв.м, разположен на с площ І-ви
етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ ”Юрий Гагарин”, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1
от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде продължен с още 3 (три) години, считано от
11.12.2016 г., срокът на договор за наем, сключен на 10.12.2013 год. за
временно и възмездно ползване под наем на част от общински нежилищен
имот, публична общинска собственост, представляваща помещение (обект
за продажба на закуски) с площ 34 кв.м, разположен на с площ І-ви етаж на
учебния корпус в VІІІ ОУ ”Юрий Гагарин”, гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 10.12.2013 год., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 209
Упълномощаване на представител на община Сливен
в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен

На основание чл.27 ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава д-р Иван Колев Данчев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр.Сливен, да гласува „ЗА” приемането на решенията от
т.1 до т.12 от дневния ред, определен в поканата за редовно Общо
събрание на акционерите, насрочено за 20.05.2016 г. /петък/ от 10:00 часа
в заседателната зала на болницата, намираща се в административната
сграда на бул.”Христо Ботев” № 1, гр.Сливен.
При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, редовното
Общо събрание на акционерите е насрочено да се проведе на 07.06.2016 г.
/вторник/ от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 210
Отчет за дейността
на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози” ЕООД
– Сливен за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Избира за експерт-счетоводител за 2016 год. Георги Стоянов
Тренчев.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 211
Отчет за дейността
на „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД –
Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ Сливен” ЕООД – Сливен за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба по годишния счетоводен
отчет за 2015 год. дивидент за Община Сливен в размер на 4413.93лв.
/4193.23лв. нетен размер/
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата – до 500 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 260 човека
- балансова печалба – не по-малко от 20 000 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 212
Отчет за дейността
на „Обреден комплекс” ЕООД – Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „Обреден комплекс” ЕООД –
Сливен за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба по годишния счетоводен
отчет за 2015 год. дивидент за Община Сливен в размер на 1024.566 лв.
/973.33 лв. нетен размер/.
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата – до 650 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 10 човека
- балансова печалба – не по-малко от 4 000 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 213
Отчет за дейността на „Център за кожно-венерически заболяванияСливен” ЕООД за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема годишния финансов отчет на „Център за кожновенерически заболявания – Сливен” ЕООД за 2015 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 214
Отчет за дейността на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина – Сливен”ЕООД – Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина – Сливен” ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата - до 426 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 5 човека
- балансова печалба – не по-малко от 3 000 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 215
Отчет за дейността
на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД – Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „Дентален център-1 Сливен”
ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата – до 800 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 11 човека
- балансова печалба – не по-малко от 70 000 лв.
- дивидент – 21808.62, нетен размер /20 718.19 лв./

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 216
Отчет за дейността
на „ДКЦ-2-Сливен” ЕООД – Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ-2” ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Преотстъпва дължимия на община Сливен от дружеството
дивидент за 2015 год. в размер на 24 265.25 лв. /нетен размер 23 051.99 лв.
/за подмяна на дограма/;
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна работна заплата – 1000 лв.
- средно списъчен брой на персонала до 42
- балансова печалба – 70 000 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 217
Отчет за дейността
на „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД – Сливен за 2015 год.

На основание чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ1” ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2015 год.
3. Преотстъпва дължимия на община Сливен от дружеството
дивидент за 2015 год. в размер на 10 756.18 лв. /нетен размер 10 218.37
лв./ за закупуване на скенер;
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна работна заплата – до 1000 лв.
- средно списъчен брой на персонала – до 41
- балансова печалба – не по-малко от 55 000 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 218
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за част от обхвата на поземлен имот
с идентификатор 67338.1.1033, м. „Кютюклюка”,
землището на гр.Сливен, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за поземлен имот с идентификатор 67338.1.1033, м.”Кютюклюка”,
землището на гр.Сливен, общ.Сливен с цел преотреждане на имота за
„Складове, търговия с авточасти, площадка за разкомплектоване на излезли
от употреба МПС и авторемонтна дейност”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.1.1033,
м.”Кютюклюка”, землището на гр.Сливен, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 219
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за изграждане на водопровод в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод
за питейна вода от съществуващ водопровод в ПИ 30990.29.296 до ПИ
30990.29.325, представляващ двор за застрояване, отреден „За
селскостопанска техника и инвентар с битова част” и преминаващ през ПИ
30990.29.289, общинска собственост, местност „Япраклий”, з-ще с.Злати
войвода, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 220
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за изграждане на ел.кабел в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел НН1кV от ЕТ-ТЕПО в ПИ 30990.30.32, местност „Черкезица”, з-ще с.Злати
войвода, за нуждите на помпена станция в ПИ 30990.66.38 и помпено
стопанство в ПИ 30990.29.324, местност „Япраклий”, з-ще с.Злати войвода,
общ.Сливен и преминаващ през имоти 30990.29.291, 30990.29.282,
30990.29.290 и 30990.29.289, общинска собственост и имоти 30990.29.296,
30990.29.325, 30990.29.324 и 30990.66.38, частна собственост, местност
„Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливени и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 221
Приемане на решение за частични изменения
на подробните устройствени планове на части от гр.Сливен
и с.Крушаре, Община Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.136 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ V- „За
комплексно-обществено обслужване”, кв.625 по плана на кв.”Дружба”,
гр.Сливен, като отпадне УПИ V –„За КОО”, включително и предвиденото
застрояване в него и площа му се включи в УПИ I-„За комплексно
жилищно
строителство,
КОО,
обществени
мероприятия
и
благоустрояване”.
2. Допуска да се измени подробния устройствен план за част от кв.14
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, като към УПИ XI-„За търговска
и складова база за строителни материали”, УПИ XII-„За промишлена и
складова дейност и търговия”, УПИ L-„За заведение за бързо хранене” и
УПИ LI-„За търговска и складова база за дървен материал” се предадат по
регулация част от свободната площ разположена между лицата на имотите
и ул.„Самуиловско шосе”, без да нарушава предвиденото по ПУП локално
улично платно.
3. Допуска да се измени подробния устройствен план в част „План за
регулация” за обхвата на УПИ I-общ. и УПИ XII-7 в кв.605 по плана на
кв.”Дружба”, гр.Сливен, като частично се промени уличната регулация
между осова точка 2530 и осова точка 2531, пред лицата на УПИ I-общ. и
УПИ XII-7, без да се променят регулите и западната уличнорегулационна

линия се промени ширината между уличнорегулационните линии от
11.00м. на 10.25м., с което към УПИ XII-7 се предаде по регулация
свободна площ., представляващи част от имот 67338.558.5 по
кадастралната карта на гр.Сливен. Да се измени северната граница на УПИ
XII-7, като се промени вътрешнорегулационната линия между УПИ I-общ.
и УПИ XII-7 и се предаде по регулация свободна общинска площ от УПИ
I-общ.
4. Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ I„Гробищен парк”, кв.51 по плана на с.Крушаре, община Сливен, като се
промени ширината на уличната регулация от осова точка 219А до осова
точка 252 на 10м., да отпадане уширението на улицата от осова точка 250
до осова точка 253 и се измести северната външна регулационна граница
на УПИ I.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 222
Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на
читалищата от община Сливен за 2015 година

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а ал. 4 и 5 от ЗНЧ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема доклада за изпълнението на годишната програма за
развитие на читалищната дейност в Община Сливен за 2015 година,
съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 223
Отпускане на финансови средства
съгласно Решение № 254/1997 год. на Общински съвет Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на:
1. Четвърто основно училище „Димитър Петров” Сливен за Детски
танцов състав „Зора” в Международния детски фолклорен фестивал
„Музиката и морето” от 9 до 14 юни, град Паралия, Гърция.
2. ОУ „Христо Ботев Сливен за участие на Детски фолклорен
ансамбъл „Българче” при училището в Международен фолклорен фестивал
в град Зиелона Гора – Полша от 22.07. до 31.07.2016 год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда /лв. на:
Кметство с. Глуфишево за отбелязване Празника на селото
Гергьовден.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 600 /шестстотин/
лева на:
НЧ „Изгрев 1928” с. Драгоданово за провеждане на Традиционен
местен празник по случай Лазаров ден и Цветница.
ІV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/
лева на:
ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово за отбелязване на 150 години от
създаването на училището.
V. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./

VІ. Организациите, на които се предоставят финансови средства да
представят до 15.08.2016 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 224
Отпускане на финансови средства на Борис Иванов Панайотов –
хореограф и инструктор по зумба за организация и провеждане на
фитнес фестивал THE BLUE ROCKS-2

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
14/19.04.2016 год. на ПК ДМС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Борис Иванов Панайотов за организиране и провеждане
на фитнес фестивал THE BLUE ROCKS-2.
2. Средствата да се осигурят от Приложение № 7 т.11 „Резерв за
допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС” на Бюджета на
Община Сливен за 2016 год.
3. Г-н Борис Иванов Панайотов в срок до 29 юли 2016 год. да внесе
отчет за изразходване на финансовите средства в ПК за децата, младежта и
спорта.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 225
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/ лв. на:
1. Анастасия Вангелова Димитрова от гр.Сливен, ………….за
покриване разходи за прехрана, лечение и рехабилитация;
2. Събин Радостинов Иванов от гр.Сливен, …………… за покриване
на ежедневните му разходи и нужди.
3. Иванка Атанасова Иванова от гр.Сливен, ……………за закупуване
на лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК.
4. Трифон Мартинов Димитров от с.Младово, общ.Сливен, …………
за закупуване на лекарства.
5. Марина Андонова Димитрова от гр.Сливен, ………, за лечение на
детето и Коста Димитров Костов.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 900 /деветстотин /лева
на Петя Веселинова Мутафова, живуща в гр.Сливен, ………… за лечение и
рехабилитация на децата й Велизар Панайотов Омайников и Стелиян
Панайотов Омайников.
ІII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин /лева
на Цонка Николова Тенева от с. Бяла за покриване на част от разходите за
закупуване на терапевтичен стол за дъщеря й Теодора Тенева Георгиева.
ІV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

V. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на
финансови помощи на граждани от бюджета на Община Сливен
ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
29.07.2016год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016г.

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

