Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 226
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г. и
разчета за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд
за 2016 г.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
май 2016 г.
2. Приложение 2 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2016 г.
3. Приложение 3 - Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Националния фонд - 2016 г.
4. Приложение 4 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016 г.
5. Приложение 5 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите
разходи на Община Сливен за 2016 г. по източници на финансиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 227
Прекратяване членството на Община Сливен в РАО „Тракия”

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.1 от Устава
на РАО „Тракия”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за прекратяване членството на Община
Сливен в РАО „Тракия”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 228
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 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 229
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен,
„Три Инвест” ООД и „Строй Груп Илиеви” ЕООД

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предварителен договор за прехвърляне на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Три Инвест”
ООД и „Строй Груп Илиеви” ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 230
Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗНА и
чл.22з, ал.1 от ЗНИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 231
Приемане на Наредба за обществения ред
на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. Приема Наредба за обществения ред на територията на община
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 232
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински
пазари”- бюджетна дейност към Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3
и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Общински пазари”- бюджетна дейност към Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 233
Определена зона за кратковременно платено паркиране на улици,
площади или части от тях-публична общинска собственост;
такса за ползване на терени общинска собственост за леки автомобили;
такса за паркиране на автомобили на финансово-кредитни,
административни, съдебни и други институции за обслужване
на дейностите им в границите на зоната за кратковременно
платено паркиране; такса за паркиране на МПС по постоянен и/или
настоящ адрес; правила за паркиране на МПС, превозващи хора
с трайно намалена работоспособност; цена за блокиране на ППС
чрез техническо средство

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона
за движение по пътищата,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за въвеждане на зона за платено паркиране на
улици и площади публична общинска собственост – „Синя зона”.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите
действия за организирането й в срок до 30 септември 2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 234
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проект по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020,
приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие",
процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен",
инвестиционен приоритет „Предприемане на действия за подобряване
на градската околна среда, за съживяване на градовете,
за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване
(включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването
на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума”
с проектно предложение "Подобряване на градската среда на Сливен"

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 - Сливен", инвестиционен приоритет
„Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за
съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за
вторично
застрояване
(включително
преструктурираните
зони),
намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за
намаляване на шума”с проектно предложение "Подобряване на
градската среда на Сливен" на стойност 2 199 911 лв., 100% от които
безвъзмездна финансова помощ, включващ следните обекти на
интервенция:

 Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска
 Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени
озеленени площи за широко ползване и междублокови
пространства в кв. Република
2. Гарантира, че е осигурена устойчивост за предложения проект и че
видът и предназначението на съответните обекти:
 Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска
 Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени
озеленени площи за широко ползване и междублокови
пространства в кв. Република
няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години след крайното
плащане към бенефициента.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 235
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проект по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020,
приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие",
процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен",
инвестиционен приоритет „Инвестиции в образованието, обучението,
включително професионалното обучение за придобиване на умения и
ученето през целия живот посредством изграждането на образователна
инфраструктура и на инфраструктура за обучение”
с проектно предложение "Подобряване на образователната
инфраструктура в гр. Сливен"

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014 - 2020 - Сливен", инвестиционен приоритет „Инвестиции в
образованието, обучението, включително професионалното обучение за
придобиване на умения и ученето през целия живот посредством
изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за
обучение” с проектно предложение "Подобряване на образователната
инфраструктура в гр. Сливен", на стойност 5 290 433 лв., 100% от които

безвъзмездна финансова помощ, включващ следните обекти на
интервенция:
 Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Зорница", кв. Стоян
Заимов
 Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ЦДГ "Мак" и
прилежащото и дворно пространство;
 Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян",
ж.к. Българка;
 Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Детство", ж.к. Младост
2. Гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата
устойчивост и че следните обекти на образователната инфраструктура:
 ЦДГ "Зорница", гр. Сливен, кв. Стоян Заимов
 ЦДГ "Мак, гр. Сливен;
 ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян", гр. Сливен, ж.к. Българка;
 ЦДГ "Детство", гр. Сливен, ж.к. Младост
няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното
плащане към бенефициента Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 236
Поправка на Решение № 162 от 31.03.2016 г.
на Общински съвет Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 162
от 31.03.2016г., точка І, ред трети, като номера на квартала да се чете „26“
вместо „28“.
II.Настоящото решение е неразделна част от Решение № 162 от
31.03.2016г. на Общински съвет Сливен.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 237
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.432.379,
в местност „Батмиш” в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот с идентификатор № 67338.432.379, с площ от 1239 кв.м.,
местност „Батмиш“, трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: за вилна сграда;
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Сливен, местност „Батмиш“, с идентификатор № 67338.432.379, с площ
от 1239 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местностите
„Чинтулово, Девичково, Дъбака“, одобрен със Заповед № РД-11-0901/29.04.2009г. на Областен управител, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер
по предходен план: 577, при съседи: 67338.432.378, 67338.432.390,
67338.432.511, 67338.432.512, 67338.432.391, 67338.432.377, актуван с АОС
№ 3426/10.03.2016г.
Начална тръжна цена 1000 лв. (хиляда лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 238
Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 68117.512.62 и № 68117.512.70,
в местност „Мочурите” в землището на село Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлени имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.512.62, с площ от 1,341
дка, местност „Мочурите”, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: територии предназначени за
селското стопанство;
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.512.70, с площ от 2,086
дка, местност „Мочурите”, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: територии предназначени за
селското стопанство.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.512.62, с площ от 1,341
дка по плана на новообразуваните имоти на местност „Мочурите”, одобрен
със Заповед № РД-11-09-04/21.06.2006 г. на Областен управител, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
територии предназначени за селското стопанство, при съседи:
68117.512.84, 68117.512.70, 68117.512.61, актуван с АОС №

354/18.02.2016г., с данъчна оценка 32,39 лв.(тридесет и два лева и тридесет
и девет ст.);
Начална тръжна цена 670 лв. (шестстотин и седемдесет лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.512.70, с площ от 2,086
дка по плана на новообразуваните имоти на местност „Мочурите“, одобрен
със Заповед № РД-11-09-04/21.06.2006 г. на Областен управител, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
територии предназначени за селското стопанство, при съседи:
68117.512.62, 68117.512.69, 68117.512.109, 68117.512.84, актуван с АОС №
341/15.10.2015г., с данъчна оценка 50,38 лв. (петдесет лева и тридесет и
осем ст.).
Начална тръжна цена 1030 лв. (хиляда и тридесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 239
Продажба на поземлен имот от ОбПФ в землището на с.Камен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с
Решение № 68 / 28.01.2016 год. на Общински съвет гр. Сливен, с поземлен
имот 012066 с площ от 11.585 дка, начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, находящ се в м. „Лющака”, землището на
с.Камен, актуван с АОС 188/27.04.2015 год.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот 012066 с площ от 11.585 дка, начин на трайно ползване:
нива, четвърта категория на земята, местност „Лющака”, землище на с.
Камен с начална тръжна цена: 9000 /девет хиляди/ лв.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 240
Продажба на поземлени имоти от ОбПФ
в землището на с. Самуилово

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел I – „Продажба” в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с
Решение № 68 / 28.01.2016 год. на Общински съвет гр. Сливен със
следните поземлени имоти в землището на с. Самуилово:
1. поземлен имот 018025 с площ от 1.723 дка, начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, местност „Вакъва”, актуван
с АОС 202 от 28.10.2014 г.
2. поземлен имот 019001 с площ от 4.044 дка, начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, местност „Драката”, актуван
с АОС 11 от 31.01.1999 г.
3. поземлен имот 021038 с площ от 6.075 дка, начин на трайно
ползване: изоставена нива, четвърта категория на земята, местност
„Драката”, актуван с АОС 15 от 31.03.1999 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на
с. Самуилово:
1. поземлен имот 018025 с площ от 1.723 дка, начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, местност „Вакъва”, актуван
с АОС 202 от 28.10.2014 г., граници и съседи: 0180247, 000066, 000072

Начална цена: 1400 /хиляда и четиристотин/ лв.
2. поземлен имот 019001 с площ от 4.044 дка, начин на трайно
ползване: нива, четвърта категория на земята, местност „Драката”, актуван
с АОС 11 от 31.01.1999 г., граници и съседи: 000408, 000047, 000069,
000025
Начална цена: 3500 /три хиляди и петстотин/ лв.
3. поземлен имот 021038 с площ от 6.075 дка, начин на трайно
ползване: изоставена нива, четвърта категория на земята, местност
„Драката”, актуван с АОС 15 от 31.03.1999 г. граници и съседи: 000125,
030040, 000084, 021007
Начална цена: 6100 /шест хиляди и сто/ лв.
III. 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 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 241
Даване съгласие за разделяне на поземлен имот № 041012 – публична
общинска собственост в землището на с.Гергевец

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за реализиране на проект за разделяне на поземлен
имот № 041012 – публична общинска собственост с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, в землището на с.Гергевец, общ.Сливен, като се
образуват следните проектни имоти:
1. Дял 1 с площ от 7,092 дка с нтп “пасище, мера“;
2. Дял 2 с площ от 0,110 дка с нтп “полски път“;
3. Дял 3 с площ от 6,926 дка с нтп “пасище, мера“.
II. Упълномощава кмета на гр.Сливен да предприеме необходимите
действия за отразяване промяната в картата на възстановената собственост
на землището на с.Гергевец.
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“.
IV. След приключване на процедурите по т.I и т.II, да се сключи
анекс към договора за наем, съобразно извършената промяна относно
площта на имотите и наемната цена, без да се променят другите клаузи по
него.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 242
Учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски
територии ПИ № 130006, № 130007 и № 131002 – частна общинска
собственост в землището на с.Горно Александрово

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.61, ал.1, т.1 и ал.3, т.4 от
Закона за горите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Изменя и допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2016г., приета с Решение
№ 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, като раздел II
„Отстъпено право на строеж”, се изменя на „Учредяване на право на
строеж и сервитути” и се допълва със следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор № 130006 в землището на
с.Горно Александрово, общ.Сливен, площ на имота 0,970 дка, част от
отдел 333, подотдел „б“, в местността „Дядо Кънева келемя”, с
предназначение „Дървопроизв. горска площ”;
2. Поземлен имот с идентификатор № 130007 в землището на
с.Горно Александрово, общ.Сливен, площ на имота 0,151 дка, част от
отдел 333, подотдел „б“, в местността „Дядо Кънева келемя”, с
предназначение „Дървопроизв. горска площ”;
3. Поземлен имот с идентификатор № 131002 в землището на
с.Горно Александрово, общ.Сливен, площ на имота 0,141 дка, част от
отдел 334, подотдел „и”, в местността „Големия бозалък”, с
предназначение „Дървопроизв. горска площ”.
II. Учредява безсрочен сервитут (за срока на експлоатация и
ползване на обекта по предназначение) върху поземлени имоти в горска

територия – частна общинска собственост, в полза на „ЕВН БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД със седалище гр. Пловдив,
ул.”Христо Г.Данов” 37, с ЕИК ………, представлявано от изпълнителния
си директор „ЕВН Мрежов Мениджмънт” ЕООД със седалище и адрес на
управление, гр. Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” 37, с ЕИК: ………., чрез:
Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, в качеството си
на представители на изпълнителния директор, за изграждане и обслужване
на подземно кабелно трасе за обект „Кабел 20 kV от подстанция
„Стралджа“, общ.Стралджа, обл.Ямбол до възлова станция в поземлен
имот 043084, местност „Червенката“, с.Мокрен, общ.Котел, обл.Сливен за
електрозахранване на Военен учебен полигон Ново село“. Засягат се
дървопроизводителни горски територии, представляващи поземлени имоти
частна общинска собственост, както следва:
2.1. ПИ 130006 в землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен,
площ на имота 0,970 дка, част от отдел 333, подотдел „б“, в местността
„Дядо Кънева келемя“, при граници и съседи:130008-дървопроизв.площ,
000022-полски път, 130009-дървопроизв.площ, 000022-полски път. Имотът
е
образуван
от
имот
№
130001,
съгласно
скица-проект
№Ф03804/01.04.2016г., издадена от Общинска служба „Земеделие“,
гр.Сливен. Имотът попада в част от отдел 333, подотдел „б“ по
Лесоустройствен проект от 2012 г. на Териториално поделение, ДГС
Сливен, съгласно Удостоверение за идентичност, издадено от РДГ Сливен.
За поземлен имот № 130006 е съставен акт за частна общинска собственост
№ 171/20.04.2016г.
2.2. ПИ 130007 в землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен,
площ на имота 0,151 дка, част от отдел 333, подотдел „б“, в местността
„Дядо Кънева келемя“, при граници и съседи: 000022-полски път,
землищна граница, 130009-дървопроизв.площ. Имотът е образуван от имот
№ 130001, съгласно скица-проект №Ф03805/01.04.2016г., издадена от
Общинска служба „Земеделие“, гр.Сливен. Имотът попада в част от отдел
333, подотдел „б“ по Лесоустройствен проект от 2012 г. на Териториално
поделение, ДГС Сливен, съгласно Удостоверение за идентичност,
издадено от РДГ Сливен. За поземлен имот № 130007 е съставен акт за
частна общинска собственост № 172/20.04.2016г.
2.3. ПИ 131002 в землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен,
площ на имота 0,141 дка, част от отдел 334, подотдел „и“, в местността
„Големия бозалък“, при граници и съседи: 000017-пасище, мера, 131003дървопроизв.площ, 000022-полски път. Имотът е образуван от имот №
131001, съгласно скица-проект №Ф03803/01.04.2016г., издадена от
Общинска служба „Земеделие“, гр.Сливен. Имотът попада в част от отдел
334, подотдел „и“ по Лесоустройствен проект от 2012 г. на Териториално
поделение, ДГС Сливен, съгласно Удостоверение за идентичност,

издадено от РДГ Сливен. За поземлен имот № 131002 е съставен акт за
частна общинска собственост № 170/20.04.2016г.
III. Сервитутът се учредява, въз основа на Подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV от подстанция „Стралджа“,
общ.Стралджа, обл.Ямбол до възлова станция в поземлен имот 043084,
местност
„Червенката“,
с.Мокрен,
общ.Котел,
обл.Сливен
за
електрозахранване на Военен учебен полигон Ново село“ преминаващ през
землищата на гр.Стралджа, с.Зимница-общ.Страджа, обл.Ямбол, с.Горно
Александрово, общ.Сливен, с.Мокрен, общ.Котел – обл.Сливен, одобрен с
влязла в сила Заповед № РД-02-15-112/17.08.20015г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
IV. Срещу учредения сервитут, заявителят да заплати по сметка на
Община Сливен:
3.1. Цена на учредения безсрочен сервитут, определена по реда на
Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, за трите
имота в общ размер на 13 000 лв.(тринадесет хиляди лева), от които: за ПИ
130006 - 2718 лв.; за ПИ 130007 - 423 лв.; за ПИ 131002 - 342 лв.
3.2. Цена на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваните
насаждения в общ размер на 297 лв. (двеста деветдесет и седем лв.), от
които: за ПИ 130006 – 245,72 лв.; за ПИ 130007 – 38,35 лв.; за ПИ 131002
– 12,35 лв.
3.3. Цена за компенсационно залесяване в общ размер на 1342 лв.
Стойността е формирана въз основа на площта засегната от сервитута,
равняваща се на 1,262 дка и цена за един декар компенсационно залесяване
в размер на 1063 лв /дка, определена със Заповед № РД-49-580 от
28.12.2015г. на министъра на земеделието и храните.
V. Сумите по т.IV се заплащат в тримесечен срок от влизането в сила
на акта за учредяване на сервитут.
VI. След заплащане на сумите по т.IV и представяне на платежните
документи, възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
на сервитут. Договорът влиза в сила след вписването му в службата по
вписванията.
VII. Титулярът на сервитута е длъжен за своя сметка да поддържа
територията, върху която е учреден сервитутът, в състояние, което
гарантира безопасната експлоатация на обекта по т.I от настоящото
решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 243
Отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение с нестопанска цел
„Автомобилен спортен клуб Скорпион” на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ павилион „Каваците“
с полезна площ 178 кв.м., находящ се в гр. Сливен,
ул. „Димитър Пехливанов“, кв. „Комлука“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6
от ЗОС, чл. 18, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ павилион „Каваците“ с
полезна площ 178 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. „Димитър
Пехливанов“, кв. „Комлука“ на Сдружение с нестопанска цел
„Автомобилен спортен клуб Скорпион” със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, кв. „Клуцохор“ бл. 11, вх, А, ап. 9, с Булстат:
………, регистрирано по ф.д. №397/2000 г. на Сливенски окръжен съд,
осъществяващо дейност в обществена полза, представлявано от Живко
Александров Минчев – председател на Управителен съвет на сдружението,
при следните условия: месечна наемна цена – 90 (деветдесет) лева, без
ДДС и срок на договора 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде настанителна
заповед и сключи договор за наем при определените в т. 1 условия.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 244
Отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение с нестопанска цел
„Съюз на пенсионерите -2004” на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляваща помещение с полезна
площ 66,40 кв.м. в партерния етаж на 13-етажен жилищен блок
на бул. „Цар Симеон“ №11, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6
от ЗОС, чл. 18, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от
28.01.2016 г. на Общински съвет – Сливен, като в раздел V. “Отдаване
под наем” се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва „помещение с
полезна площ 66,40 кв.м. в партерния етаж на 13-етажен жилищен блок на
бул. „Цар Симеон“ №11, гр. Сливен“, в графа „площ“ се вписва „66,40
кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „Клуб на юридическо лице с
нестопанска цел (Клуб на пенсионера)“.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с полезна
площ 66,40 кв.м. в партерния етаж на 13-етажен жилищен блок на бул.
„Цар Симеон“ №11, гр. Сливен на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на
пенсионерите-2004” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Алабин” №33, ет.1, офис 122, с Булстат: …….., регистрирано по ф.д.
№13849/2004 г. на Софийски градски съд, осъществяващо дейност в
обществена полза, представлявано от Пенка Симеонова – Председател на

Областен и Общински съвет на сдружението, при следните условия:
месечна наемна цена – 2,00 лева (с ДДС) и срок на договора 5 (пет) години.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде настанителна
заповед и сключи договор за наем при определените в т. 1 условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 245
Изпълнение ползването на дървесина от горски територии,
собственост на Община Сливен за ЛФ 2016г., и отдели останали като
преходни за ЛФ 2016 от ЛФ 2015 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 от ”Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите” и
съгласно чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, ал.3; чл.35, чл.49, ал.1.т.1, чл.50, т.4,
чл.71 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие подотдели 147„г“, 147“ж“, 149„а“, 149 „е“, 149 „ж“ ,
151„и“, 154 „а“, 154„д“ , 154 „м“ 154“п“ , 174 „а“, 179“а“ , 179“б“ , 179“в“,
181 „г“ 181 „д“, 190 „г“ ,190 „д“, 193“ж“ , 193 „з“, 193“к“ , 194“а“ , 194“ж“
в землището на село Раково, Община Сливен, подотдели 2„г“, 2„д“, 3„в“,
3„и“, 20 „ж”, 21„е“, 41„г“, 44„л“, 56“у“, 57“б“ в землището на село Стара
река, Община Сливен фигуриращи в годишния план за 2016г. да бъдат
включени като отдели в Лесфонд 2016 год.
2. Преходните подотдели 170„г“, 170“з“, 170„м“, 170 „о“, 171“в“,
171“ж“, 171 „к“, 171„е“, 171 „з“, 172“к“, 173„ж“, 177“б“ и 177“в“ и 190“в“,
намиращи се в землището на с.Раково от ЛФ 2015 год. да бъдат включени
в Лесфонд 2016 год. Сечите да бъдат продължени, съгласно сключените
договори и анекси към тях.

3. Възлага на Кмета на Община Сливен да организира процедури –
търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен по реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 147„г“- 390 м3,
147“ж“ – 80 м3, 149„а“- 1538 м3, 149 „е“- 570 м3, 149 „ж“ – 45 м3, 151„и“- 60
м3, 154 „а“- 15 м3, 154„д“ – 95 м3, 154 „м“ – 30 м3, 154“п“ – 52 м3, 174 „а“ –
1080 м3, 179“а“ - 1895 м3, 179“б“ – 894 м3, 179“в“- 518 м3, 181 „г“ - 945 м3
и 181 „д“ – 360 м3, 190 „г“ – 395 м3, 190 „д“- 230 м3, 193“ж“ – 580 м3, 193
„з“ – 80 м3, и 193“к“ – 655 м3, 194“а“ - 450 м3 и 194“ж“ – 380 м3, в
землището на село Раково, Община Сливен и в подотдели 2„г“- 99м3, 2„д“49м3, 3„в“ – 470м3, 3„и“- 39м3, 20„ж“- 225м3 , 21 „е“ – 85м3, 41 „г“ -37м3,
44„л“ – 872м3, 56“у“ – 14м3 и 57“б“ - 20м3 в землището на село Стара
река, Община Сливен, и да сключи договори със спечелилите кандидати.
Цената за предварителната продажба на прогнозни количества
стояща дървесина на корен от горски територии, общинска собственост,
съгласно чл.71, ал.1, т.6 от „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“,
да бъде съобразена с минималните препоръчителни продажни цени на
дървесината по сортименти съгласно Приложение 1 от Решение
№1116/30.01.2014г. на Общински съвет Сливен и с динамиката на пазара
на дървесина.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 246
Добив на дърва за огрев от общински горски фонд в землищата на
с. Раково и с.Стара река, за снабдяване на местното население
и лица с увреждания с намалена работоспособност с дърва за огрев
от горски територии, собственост на Община Сливен
и включване на отдели в ЛФ 2016 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 111, ал.1,
чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1 от Наредба №8 за сечите в
горите и съгласно чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.10, ал.1, т.1, чл.12,
ал.1, чл.35, чл.49, чл.50, т.4, чл.67, ал.1, т.4, чл.71, ал.1, т.2, т.4, ал.2, т.1 ”а”
и „б”, т.3, ал.5, т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 от „Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие подотдели 147”е” – 105м3, 150„б” – 270м3, 151„г”
– 35м3, 154„в” – 105м3, 154”к” – 44м3 и 192”д” – 65м3, намиращи се в
землището на село Раково, Община Сливен, подотдел 57 ”в” – 450м3,
намиращ се в землището на село Стара река, Община Сливен, горски
територии, общинска собственост фигуриращи в годишния план за 2016г.
да бъдат включени като отдели в Лесфонд 2016г. за снабдяване с дърва за
огрев на лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71 % и
местното население в населените места, където Община Сливен разполага
с горска територия.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да проведе процедура на
основание чл.12, т.1, чл.50, т.4, чл.71, от „Наредба за условията и реда за

възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти”- открит конкурс за добив на дървесина и продажба до краен
потребител. Сечта да се извърши в подотдели 147”е”, 150„б”, 151„г”,
154„в, 154”к” и 192”д” намиращи се в землището на село Раково, Община
Сливен и подотдел 57 ”в” – 450м3, намиращ се в землището на село Стара
река, Община Сливен, горски територии, общинска собственост.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да утвърди списък за лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71 % и местното население
в населените места, където Община Сливен разполага с горска територия и
има предвидено ползване на дървесина.
Лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71 % да
получат по 4 /четири/ метра кубически дърва за огрев, на цена от 28,00
(двадесет и осем) лева с ДДС за 1пр.м3 /един пространствен кубически
метър/ дърва за огрев съгласно Приложение 1.
4. Възлага на кмета на Община Сливен да утвърди списъци за
снабдяване, с дърва за огрев на местното население, като всяко лице
включено в утвърдения списък, има право да закупи до 8,00 /осем/
пространствени кубически метра дърва за огрев, на цена от 31,20 (тридесет
и един и 0,20 лв.) с вкл. ДДС за 1пр.м3 /един пространствен кубически
метър/, съгласно Приложение 2.
5. Дава съгласие, след и по време на изпълняване на утвърдените
списъци, непродадените от временен склад дърва за огрев, да се
реализират на свободна продажба по ценоразпис, като цената е 36,00/
тридесет и шест/ лева с ДДС за 1пр.м3 /един пространствен кубически
метър/ дърва за огрев, съгласно Приложение 3.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 247
Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлен имот общинска собственост в землището
на гр.Сливен и разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план
за линейни обекти на техническата инфраструктура
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава на Марияна Христова Атанасова предварително съгласие за
определяне на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху
следния имот с проектен идентификатор, публична общинска собственост
в землището на гр.Сливен:
67338.832.79 /част от ПИ 67338. 832.77/ с нтп: полски път и засегната площ
49 кв.м.
2. Разрешава на Марияна Христова Атанасова за нейна сметка
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 67338.832.79 /част от ПИ 67338. 832.77/, представляващ
полски път, публична общинска собственост, за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 67338.832.7, в който ще бъде реализирано
инвестиционно намерение „Автокъща и автосервиз“, местност ”Къра”,
з-ще гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 248
Утвърждаване Протокол № 2 на Комисията по стипендиите

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната
2016 година,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 2 от 18.05.2016 г. на Комисията по
стипендиите за отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2
и чл. 16, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от община Сливен.
Приложение: Протокол № 2 от 18.05.2016 г. на Комисията по
стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

ПРОТОКОЛ №2
Днес 18.05.2016 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Чиликова – Заместник кмет – председател на комисията
2. Йордан Берберов – общинска администрация – член на комисията
3. Стоян Гурков – общинска администрация – член на комисията
4. Милена Чолакова – общински съветник – член на комисията
5. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
6. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства още Донка Славова – главен експерт в отдел „Образование, култура и
вероизповедания” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на месечни стипендии и
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2016
година – пролетна сесия .
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и
младежи с изявени дарби от община Сливен за 2016 година – пролетна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 14.00 часа.
В деловодството
на общинска администрация са постъпили искания за месечни стипендии и за еднократно финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби за 2016 година от следните кандидати:
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

СЛАВЯНА ДИАНОВА ЧЕРВЕНКОНДЕВА

СЛИВЕН

2.

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ

СЛИВЕН

3.

НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

СЛИВЕН

4.

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

СЛИВЕН

5.

ИЛИЯН ЕМИЛОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

СЛИВЕН

6.

ГЕРМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СЛИВЕН

7.

КОСТАНТИНА АТАНАСОВА БАЙНАШЕВА

СЛИВЕН

8.

КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ КУТИЙСКИ

САМУИЛОВО

9.

БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ

СЛИВЕН

10.

ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ

СЛИВЕН

11.

ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

СЛИВЕН

12.

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ

СЛИВЕН

13.

РАДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СЛИВЕН

14.

АТАНАС ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

СЛИВЕН

15.

РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАНАЙОТОВА

СЛИВЕН

16.

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ

СЛИВЕН

17.

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

СЛИВЕН

18.

ВАСИЛ ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

СЛИВЕН

19.

МАРИАННА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА

СЛИВЕН

20.

СТЕЛА ПЕТРОВА СТАВРЕВА

СЛИВЕН

21.

ВАСИЛЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

СЛИВЕН

22.

ДЖУЛИЯН МИЛЧЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

СЛИВЕН

23.

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

СЛИВЕН

24.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ЙОВЧЕВ

СЛИВЕН

25.

АЛЕКС ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ

САМУИЛОВО

26.

ТИНА-МАРИЯ ДИМИТРОВА БУРОВА

СЛИВЕН

27.

ТЕОДОР ГАЛИНОВ КОСТАДИНОВ

КЕРМЕН

28.

СТОЯН ДРАГОМИРОВ ДИМИТРОВ

СЛИВЕН

29.

МАРТИНА ДИЯНОВА ДРУМЕВА

СЛИВЕН

30.

ДЕНИЦА ТОДОРОВА ЖИВКОВА

СЛИВЕН

31.

СТАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА

СЛИВЕН

32.

ДИМИТЪР ЩАСТЛИВОВ ТАБАКОВ

СЛИВЕН

33.

МИЛЕН ЧАВДАРОВ МИЛКОВ

СЛИВЕН

34.

ПЕТЯ ЧАВДАРОВА МИЛКОВА

СЛИВЕН

35.

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

СЛИВЕН

36.

МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА

СЛИВЕН

37.

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ЕМИЛОВА

СЛИВЕН

38.

ДАЙНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

СЛИВЕН

39.

ВАСИЛЕНА МАРИАН МАРИНОВА

СЛИВЕН

40.

ЛЮБЕНА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА

СЛИВЕН

41.

МАРИЯ АНТОНОВА АТНАСОВА

СЛИВЕН

42.

РАДОСТ РАДОСТИНОВА ЙОВКОВА

СЛИВЕН

43.

АЛЕКС НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

СЛИВЕН

44.

ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ

СЛИВЕН

45.

БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА

СЛИВЕН

46.

ОРЛИН ПЕТРОВ ОРЛИНОВ

СЛИВЕН

47.

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВ СИКАЧЬОВ

СЛИВЕН

48.

КАТЕРИНА КИРИЛОВА КИРОВА

СЛИВЕН

49.

СИЛВАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

СЛИВЕН

50.

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БОНЕВ

СЛИВЕН

51.

СТЕФАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

КРУШАРЕ

52.

ДИЯН МАРИЯНОВ МАРКОВ

СЛИВЕН

53.

ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ДУМАНОВА

СЛИВЕН

54.

ХРИСТО СТИЛИАНОВ ДИНЕВ

СЛИВЕН

55.

ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

СЛИВЕН

56.
57.

НИКОЛА ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ЗЛАТИНА СТОЙЧЕВА РАНДЕВА

СЛИВЕН
СЛИВЕН

58.

ИВАЙЛА АНЖЕЛ СИМЕОНОВА

СЛИВЕН

59.

ИРИНА НИКОЛАЕВА КЪЧЕВА

СЛИВЕН

60.

БОЖИДАР ЛЪЧЕЗАРОВ ТЕМЕЛКОВ

СЛИВЕН

61.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГРАХОВ

СЛИВЕН

62.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

СЛИВЕН

63.

ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ

СЛИВЕН

64.

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ

СЛИВЕН

65.

РАДОСТИН СТАНИМИРОВ ТЕНЕВ

СЛИВЕН

66.

ПАВЕЛ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

СЛИВЕН

67

ДАНЧО СТЕФАНОВ ГАНУШЕВ

СЛИВЕН

68.

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

СЛИВЕН

69.

РОСЕН ИВАЙЛОВ СТОЙНОВ

СЛИВЕН

70.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

СЛИВЕН

71.

ИЗАБЕЛ ИВАНОВА ИВАНОВА

СЛИВЕН

72.

СТАНИСЛАВ ИРОСЛАВОВ МЛАДЕНОВ

СЛИВЕН

73.

АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ АПОСТОЛОВ

СЛИВЕН

74.

НИКАЛАС ВЕНЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

СЛИВЕН

75.

СТАНИМИР ИВОВ МИЛАНОВ

СЛИВЕН

76.

ДЕНИЦА МИЛЕНОВА КАБАДЖОВА

СЛИВЕН

77.

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

СЛИВЕН

78.

ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

СЛИВЕН

79.

ДАНИСЛАВА СЛАВЧЕВА СЛАВЧЕВА

СЛИВЕН

80.

ВАНЯ СЛАВЧЕВА СЛАВЧЕВА

СЛИВЕН

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

Име, презиме, фамилия
на класираните ученици

Разпределение на
стипендиите по
месеци

Обща сума
в лева

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ

3 месеца по 200 лв.

600 лв.

ИЛИЯН ЕМИЛОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

3 месеца по 200 лв.

600 лв.

ГЕРМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

4 месеца по 200 лв.

800 лв.

КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ КУТИЙСКИ

3 месеца по 200 лв.

600 лв.

БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ

3 месеца по 200 лв.

600 лв.

ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ

2 месеца по 200 лв.

400 лв.

ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

2 месеца по 200 лв.

400 лв.

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ

3 месеца по 200 лв.

600 лв.

АТАНАС ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАНАЙОТОВА
МАРИАННА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ТИНА-МАРИЯ ДИМИТРОВА БУРОВА
СТАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА
ДИМИТЪР ЩАСТЛИВОВ ТАБАКОВ
МИЛЕН ЧАВДАРОВ МИЛКОВ
ПЕТЯ ЧАВДАРОВА МИЛКОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА
ДАЙНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
ЛЮБЕНА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА
АЛЕКС НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ
РОСЕН ИВАЙЛОВ СТОЙНОВ
КАТЕРИНА КИРИЛОВА КИРОВА
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БОНЕВ
СТЕФАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ДИЯН МАРИЯНОВ МАРКОВ
ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ЗЛАТИНА СТОЙЧЕВА РАНДЕВА
БОЖИДАР ЛЪЧЕЗАРОВ ТЕМЕЛКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГРАХОВ

3 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.

600 лв.
600 лв.
600 лв.
600 лв.
600 лв.
400 лв.
600 лв.
400 лв.
400 лв.
400 лв.
400 лв.
600 лв.
400 лв.
400 лв.
400 лв.
400 лв.
400 лв.
400 лв.
600 лв.
400 лв.
400 лв.
600 лв.
400 лв.
400 лв.

33.
34.
35.
36.
Всичко

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ
ДЕНИЦА МИЛЕНОВА КАБАДЖОВА
ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

2 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.
3 месеца по 200 лв.
2 месеца по 200 лв.

400 лв.
400 лв.
600 лв.
400 лв.
17 800 лв.

На основание чл.16, ал.1, т.1, т.2 и т. 3 комисията определи следните кандидати за еднократно
финансово стимулиране:
№ по
ред

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици

Сума за изплащане

1.

СЛАВЯНА ДИАНОВА ЧЕРВЕНКОНДЕВА

200 лв.

2.

НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

200 лв.

3.

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

200 лв.

4.

РАДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

200 лв.

5.

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

400 лв.

6.

СТЕЛА ПЕТРОВА СТАВРЕВА

200 лв.

7.

СТОЯН ДРАГОМИРОВ ДИМИТРОВ

300 лв.

8.

МАРТИНА ДИЯНОВА ДРУМЕВА

200 лв.

9.

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ЕМИЛОВА

200 лв.

10.

ВАСИЛЕНА МАРИАН МАРИНОВА

200 лв.

11.

МАРИЯ АНТОНОВА АТАНАСОВА

200 лв.

12.

РАДОСТ РАДОСТИНОВА ЙОВКОВА

200 лв.

13.

БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА

200 лв.

14.

ХРИСТО СТИЛИАНОВ ДИНЕВ

200 лв.

15.

НИКОЛА ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

200 лв.

16.

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ

400 лв.

17.

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

200 лв.

18.

АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ АПОСТОЛОВ

200 лв.

19.

СТАНИМИР ИВОВ МИЛАНОВ

400 лв.

20.

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

400 лв.

Общо

4 900 лв.

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен, Комисията по стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

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

Пепа Чиликова – /п/
Йордан Берберов – /п/
Стоян Гурков – /п/
Милена Чолакова – /п/
Пламен Крумов – /п/
Георги Иванов – /п/

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 249
Продължаване на срока на договора за управление на управителя на
„Пътнически превози” ЕООД с още един мандат

На основание чл. 45, ал.3, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Продължава срока на договора за управление на инж. Енчо Петров
Петров за още един мандат – три години при досега действащите условия.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление на
„Пътнически превози” ЕООД с инж.Енчо Петров Петров.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 250
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел 20кV
от съществуващ ЖР стълб №72 на ВЛ 20кV „Качулка“ в ПИ 67338.301.216,
местност „Манастирското“, з-ще гр.Сливен до нов БКТП в ПИ
67338.302.100, отреден „За дървопреработвателна дейност“, местност
„Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен и преминаващ през имоти
67338.301.216, местност „Манастирското“ с НТП „Широколистна гора“ и
67338.302.104, местност“Асеновско дефиле“, с НТП „За път от
републиканската пътна мрежа“ в същото землище и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 251
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
67338.75.43 в 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 обхвата на поземлен имот с идентификатор 67338.75.43 в
м.”Кютюклюка”, землището на гр.Сливен, общ.Сливен с цел преотреждане
на имота за „Складова база за преработка и съхранение на селскостопанска
продукция”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.75.43 в
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 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 252
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот №069005 в м.”Разлива”,
землището на с.Драгоданово, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот №069005 в м.”Разлива”, землището на
с.Драгоданово, общ.Сливен с цел преотреждане на имота за
„Селскостопанска база за собствена техника и инвентар”, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот №069005 в м.”Разлива”, землището
на с.Драгоданово, 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 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 253
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за водопроводно отклонение в землището гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопроводно
отклонение от точка на водовземане – съществуващ водопровод в ПИ
67338.832.77/проектен идентификатор 67338.832.78/ до ПИ 67338.832.7, в
който ще бъде реализирано инвестиционно намерение „Автокъща и
автосервиз“ и преминаващ през ПИ 67338.832.77, с НТП „Полски път“,
общинска собственост, местност ”Къра”, з-ще гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 254
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за ел.кабел в землището с.Чокоба, 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 1кV
от ТП “КЗС“, разположен на южната регулационна граница на с.Чокоба,
общ.Сливен, до ПИ 102012, стопански двор, местност “До могилите“,
землище с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през общински имоти
102098, местност “Мешака“, с НТП „Полски път“ и 000140, местен път
SLV2081 в същото землище и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 255
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/лева на:
1. Хюсеин Мемишев Велиев от гр.Сливен, ………… за покриване
разходите за лечение и лекарствени средства;
2. Мита Иванова Демирева от с.Злати войвода, общ.Сливен,
………… за оперативно лечение;
3. Ганка Колева Иванова от гр.Сливен, …………. за поддържащо
лечение;
4. Коста Димитров Костов от гр.Сливен, …………… за пълноценно
лечение /медицински прегледи/ и възстановяване;
5. Веселина Йорданова Стоянова от гр.Сливен, …………., за лечение
на детето й;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на:
1. Мариета Кръстева Николова, живуща в гр.Сливен, ………… за
лекарствени средства и транспортни разходи за прегледи;
2. Елена Вангелова Белова живуща в гр.Сливен, …………..за лечение
на детето й;
ІІІ. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. Пенка Пеева Карабаджакова, живуща в гр. Сливен, …………. за
следоперативно лечение.

2. Сашо Николаев Рохов, живущ в град Сливен, ………….. за
изработване на протеза за ампутиран крак.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лева
на:
Диляна Стефанова Илиева, живуща в град Сливен, …………. за
операция на вратен прешлен.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
Георги Иванов Гурков, живущ в град Сливен, ………….. за издръжка
и поддържащо лечение.
VІ. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VІІ. 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
30.08.2016 год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 256
Мнение за опрощаване на дългове към държавни институции

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема искането на Йордан Тодоров Димитров, гр. Сливен,
община Сливен относно опрощаване на задължения за неплатени
задължения за които е осъден от Сливенски районен съд за нанасяне на не
имуществени вреди на друго лице.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 257
Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова средства в размер на 1 200 /хиляда и двеста/
лева на:
НЧ „Слънце-1928” с. Гавраилово за провеждане на празника „Златна
праскова” Гавраилово, 2016;
II. ОТПУСКА финансова средства в размер на 250 /двеста и
петдесет/ лева на:
НЧ „Пробуда 1907” с. Биково, във връзка с предстоящото участие на
самодеен фолклорен състав „Тракиец” в предаването „От българско, побългарско”;
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева
на:
1. Фолклорна група „Детелини” към Сдружение „Общинска
организация на инвалидите – Сливен” за участие в юбилейния
многожанров фестивал на хората с увреждания в град Перник;
2. Културно-просветно дружество на каракачаните за участие на
Танцов състав за автентичен фолклор към дружеството в 36-я общогръцки
събор на каракачаните в местността Пертули, Република Гърция;
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Кметство с. Мечкарево за откриване на новоизградения храм в
селото;

2. Кметство с. Самуилово за откриване на обслужваща сграда към
футболно игрище с. Самуилово;
3. Кметство с. Гергевец за отбелязване на 2 юни – Денят на Ботев.
V. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет:
/приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
VІ. Организациите, на които се предоставят финансови средства да
представят до 30.08.2016год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2016г.

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

