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РЕШЕНИЕ
№ 316
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Дневен ред за провеждане на заседанието на 31.10.2017 г.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, /от 13 присъстващи/ Общински съвет –
Сливница

Р Е Ш И:
За провеждане на заседанието на 31.10.2017 г..Общински съвет - Сливница
определя следния ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНИ

ЗАПИСКИ

Вх.№ 85 ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. - вносител
Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 86 ОТНОСНО: Приемане на Общинска Стратегия за развитие на
социалните услуги 2017-2020 г. - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 87 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане
провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр.
Сливница, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област
София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска
частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 4537
кв.м., заедно с построените в имота: Двуетажна сграда построена през 1952 г. с
идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна
сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и
РЗП 1806 кв.м. - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 88 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане
провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр.
Сливница, а именно: Поземлен имот 67372.153.397, област София, община
Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия
Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3016 кв.м., стар номер 000357. вносител Васко Стоилков – кмет
От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.

2 стр. на Решение № 316 / 31.10.2017 г.

Вх.№ 89 ОТНОСНО: Разпределяне на общинските пасища, мери и ливади
съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 90
ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за
подробен устройствен план /ПУП/– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и
парцеларни планове за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен
достъп за имот с идентификатор 00223.45.5 в м.”Мачорин мост” по КККР на
с.Алдомировци общ.Сливница – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС
Вх.№ 91 ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за подробен
устройствен план /ПУП/– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и парцеларни
планове за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен достъп за имот с
идентификатор 18133.7.55 в м.”Божилов дол” по КККР на с.Гургулят общ.Сливница
– вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС
Вх. № 92 ОТНОСНО: Именуване на площада до храм „Св.Св. Кирил и
Методий” гр. Сливница - вносител Васко Стоилков – кмет
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 317
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г.

Мотиви: Община Сливница има намерение да включи в Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., продажбата на
Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр.
Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана,
НТП За друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота:
Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП
1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с
идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м.
Във връзка с гореизложеното, на основание на чл.21, ал.1, т. 8 и т. 12 от
ЗМСМА, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на
община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на
община Сливница, след проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой
13/, Общинският съвет на община Сливница
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Сливница Актуализира и допълва Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. в т. II.
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, като се добави следния обект: Поземлен имот с
идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м.
ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За
друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота:
Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП
1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с
идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 318
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска Стратегия за развитие на социалните
услуги в община Сливница за периода 2017 – 2020 г.

Мотиви: През изминалия период се реализира успешно първата Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Сливница. Настоящата Стратегия отразява визията и
приоритетите за дългосрочно развитие на социалните услуги в община Сливница. Създаването и
приемането на Общинска стратегия за социалните услуги в община Сливница изразява стремежа на
всички участници да допринесат за развитието на модерна социална политика в общината. Тази
стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и
подкрепа за местните общности, групи в риск, защото реализацията е право на всеки един и
допринася за развитието на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и
установяването на жизнените общности и интеграция на всяко дете и възрастен в тях. За
постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на модерна, ефективна
система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на
общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.Планирането и
постигането на целите в рамките на следващите години ще създаде условия за устойчиво подобряване
качеството на живот и жизнения стандарт на рисковите групи. Ще се развие модерна социална политика
в подкрепа на хората в неравностойно положение и техните семейства и общности в община
Сливница в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и
европейските ценности. Стратегията е отворен документ и подлежи на допълнение и актуализиране.

Предвид гореизложеното и на основание чл.19, ал.2 от Закона за социалното
подпомагане и чл.366, ал.2 и ал.З от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, с 13 гласа „за” /от 13 присъстващи/, Общински съвет –
Сливница
Р Е Ш И:
Общински съвет - Сливница приема Стратегия за развитие на социалните услуги
в община Сливница за периода 2017 – 2020 г., изготвена въз основа на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 319
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО:
Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на
публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно:
Поземлан имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр.
Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана,
НТП За друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота:
Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191
кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор
67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м.
Мотиви: Гореописаният имот е включен в Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2017 г., като имот предвиден за продажба. Необходимо
Общинският съвет да вземе решение, с което одобрява пазарната оценка на имота, изготвен
от лицензиран оценител и да разреши провеждането на публичния търг.
Предвид гореизложеното и на основание на чл.35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, след проведено поименно гласуване, с 10 гласа “за” /от общ брой 13/,
Общинският съвет на община Сливница
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Сливница одобрява пазарната оценка на Поземлан имот с
идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м.
ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За
друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота:
Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП
1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с
идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м. съгласно
оценителен доклад от м. октомври 2017 г. на правоспособен оценител, в размер на
315 713 лв. /триста и петнадесет хиляди и седемстотин и тринадесет лева/.
2.

Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг с
начална цена одобрената в т.1 пазарна стойност при спазване на изискванията на
Закона за общинската собственост и Наредба 2 на ОбС Сливница – „ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА“,
както и да сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 съобразно
резултата от търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.
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РЕШЕНИЕ
№ 320
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на
публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а
именно:
Поземлен имот 67372.153.397, област София, община Сливница, гр.
Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия
Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3016 кв.м., стар номер
000357.

Мотиви: Гореописаният имот е включен в Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., като имот предвиден за
продажба. Необходимо Общинският съвет да вземе решение, с което одобрява
пазарната оценка на имота, изготвен от лицензиран оценител и да разреши
провеждането на публичния търг.
Предвид гореизложеното и на основание на чл.35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост и чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, след проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от
общ брой 13/, Общинският съвет на община Сливница
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Сливница одобрява пазарната оценка на Поземлен имот
67372.153.397, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид
собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид
застрояване, площ 3016 кв.м., стар номер 000357, в размер на 59361 лв. /петдесет
и девет хиляди и триста петдесет и един лева/.
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен
търг с начална цена одобрената в т.1 пазарна стойност при спазване на
изискванията на Закона за общинската собственост и Наредба 2 на ОбС
Сливница – „ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО
НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА“, както и да сключи договор за продажба на имота, описан в т.1
съобразно резултата от търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 321
Сливница, 31.10.2017 г.

Разпределяне на общинските пасища, мери и ливади
съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ
ОТНОСНО:

Мотиви: Със Заповед № 66-00-66 от 20.03.2017 г. на Кмета на община
Сливница е назначена комисия, която да направи разпределение на общински
пасища, мери и ливади съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл. 16, ал.1 от Наредба № 20
на община Сливница. В периода от 01.03 до 10.03.2017г. са входирани 7 заявления от
регистрирани животновъди, които желаят да наемат общински пасища, мери и ливади
за индивидуално ползване. Направено е разпределение от Комисията на свободните
общински пасища, мери и ливади, съобразно броя на регистрираните животни и
свободните площи.
Предвид гореизложеното , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.27, ал.2, ал.4,
ал.5 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, чл. 16 от Наредба № 20 за управление и
ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Сливница, след
проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет
на община Сливница

Р Е Ш И:
1. Приема доклад за пазарните цени за наемите на пасища, мери и ливади
съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, в с. Алдомировци, с. Братушково, с. Бърложница, с.
Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Радуловци и гр. Сливница, съгласно
оценъчен протокол от м 09.2017 г. на лицензиран оценител.
2.

Определя срока на договорите да е 5 стопански години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.
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РЕШЕНИЕ
№ 322
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Разрешаване
изработване на проект за подробен
устройствен план /ПУП/– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и
парцеларни планове за външни В и К връзки, електро захранване и
транспортен достъп за имот с идентификатор 00223.45.5 в м.”Мачорин мост”
по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница

Мотиви: На заседание на общински експертен съвет по устройство на
територията /ОЕСУТ/ гр.Сливница е разгледано заявление вх.№ 07-002877/24.10.2017г. от Даниел Валентинов Миланов за разрешение да се изработи
проект за подробен устройствен план /ПУП/ – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12
ал.2 от ЗУТ, за промяна предназначението на земеделска земя на имот с
идентификатор 00223.45.5 по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница за
обект:”Жилищни сгради” в зона за малкоетажно жилищно застрояване/Жм/
ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ
Заявителят Даниел Валентинов Миланов с нот.акт №116 т.6 рег.№1472
дело №1145/02.10.2012г. издаден от Служба по вписвания –гр.Сливница е
собственик на имотНПИ № 045005 в м.”Мачорин мост” по КВС в землището на с.Алдомировци,
идентичен с имот с идентификатор 00223.45.5 по КККР
Имота е със следните параметри:
• Площ - 1825кв.м. /по скица №15-326091/10.07.2017г./
• Достъп до път –имот № 00223.500.16- населено място/улица с
ок.ок.143-144 в регулацията на с.Алдомировци/
МОТИВИ:
Имот с идентификатор 00223.45.5 в м.”Мачорин мост” по КККР
с.Алдомировци е с
-Трайно предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА
- Начин на трайно ползване – НИВА
- категория на земята при неполивни условия V-та, съгласно документа за
собственост
Инвестиционните намерения на инвеститора са за изграждане на
обект:”Жилищни сгради” в зона за малкоетажно жилищно застрояване/Жм/
На основание чл.124а ал.7 от ЗУТ исканията по чл.124а ал.2 и ал.5 от ЗУТ
е придружено от задание по чл.125 от ЗУТ.
За територията на община Сливница няма изработен общ устройствен
план.
От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.
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Положително становище е взето с решение № 9 от протокол №
10/13.10.2017г. на заседание на общински експертен съвет по устройство на
територията /ОЕСУТ/ гр.Сливница
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА;чл.124а ал.1 и ал.5 от
ЗУТ; при усл. на чл.126 ал.6 т.1 от ЗУТ, във вр. с чл.12 ал.2 от ЗУТ;
На основание гореописаните фактически основания, мотиви и правни
основания, с 13 гласа „за” /от 13 присъстващи/, Общински съвет – Сливница

Р Е Ш И:
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/–
ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и парцеларни планове за външни В и
К връзки, електро захранване и транспортен достъп за имот идентификатор
00223.45.5 в м.”Мачорин мост” по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница за
обект:”Жилищни сгради” в зона за малкоетажно жилищно застрояване/Жм/ да
разреши и право на преминаване за трасета на линейни обекти и елементи на
техническата инфраструктура до имота.
Съобразно характера и устройство на застрояване жилищната територия
да се предвиди да е с разновидност на устройствена жилищна зона по чл.16 т.1 от
Наредба № 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони , да се определи като жилищна зона с
преобладаващо застрояване с малка височина / Жм/
Съгласно чл.18 от ЗУТ, да се предвиди конкретно предназначение и
допустими дейности на имота.
Проекта да се изработи в съответствие с Наредба №01/8 за обема и
съдържание на устройствените схеми и планове и чл.6 от Закона за пътищата и
наложените ограничения на ползване.
Разходите по изработването на проекта са за сметка на собствениците /на
осн.124 от ЗУТ/.
Решението на общинския съвет за разрешаване да се изработи проект за
подробен устройствен план по чл.124а, да се разгласи с обявление, да се публикува
на интернет страницата, на общината и в един местен вестник, на осн.чл.124б ал.2
от ЗУТ, като решението по 124а от ЗУТ не подлежи на оспорване, на осн. чл.124б
ал.4 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/

От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.
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РЕШЕНИЕ
№ 323
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен
план /ПУП/– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и парцеларни
планове за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен достъп
за имот с идентификатор 18133.7.55 в м.”Божилов дол” по КККР на
с.Гургулят общ.Сливница

Мотиви: На заседание на общински експертен съвет по устройство на
територията /ОЕСУТ/ гр.Сливница е разгледано заявление вх.№ 07-002877/27.09.2017г. от Васко Димитров Стоилков, за разрешение да се изработи
проект за подробен устройствен план /ПУП/ – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12
ал.2 от ЗУТ, за промяна предназначението на земеделска земя на имот с
идентификатор 18133.7.55 в м.”Божилов дол” по КККР на с.Гургулят общ.Сливница
за обект:”Жилищни сгради” в зона за малкоетажно жилищно застрояване /Жм/
ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ
Заявителят Васко Димитров Стоилков с нот.акт № 119 т.4 рег.№ 932 д.№
757/04.08.2004 г. издаден от Служба по вписвания –гр.Сливница е собственик на
имот• НПИ № 007055 в м.”Божилов дол” по КВС в землището на с.Гургулят,
идентичен с имот с идентификатор 18133.7.55 по КККР
Имота е със следните параметри:
•
Площ - 1940 кв.м. /по скица №15-324900/10.07.2017г./
•
Достъп до път –имот № 18133.7.10- населено място /улица с ок.ок.8-9 в
регулацията на с.Гургулят/
МОТИВИ:
Имот с идентификатор 18133.7.55 в м.”Божилов дол” по КККР с.Гургулят е с• Трайно предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА
• Начин на трайно ползване – Друг вид трайно насаждение
- категория на земята при неполивни условия V-та, съгласно документа за
собственост
Инвестиционните намерения на инвеститора са за изграждане на
обект:”Жилищни сгради” в зона за малкоетажно жилищно застрояване/Жм/
На основание чл.124а ал.7 от ЗУТ исканията по чл.124а ал.2 и ал.5 от ЗУТ е
придружено от задание по чл.125 от ЗУТ.
От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.
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За територията на община Сливница няма изработен общ устройствен план.
Положително становище е взето с решение №10 от протокол
№10/13.10.2017г. на заседание на общински експертен съвет по устройство на
територията /ОЕСУТ/ гр.Сливница
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА;чл.124а ал.1 и ал.5 от
ЗУТ; при усл. на чл.126 ал.6 т.1 от ЗУТ, във вр. с чл.12 ал.2 от ЗУТ;
На основание гореописаните фактически основания, мотиви и правни
основания, с 13 гласа „за” /от 13 присъстващи/, Общински съвет – Сливница
Р Е Ш И:
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/–
ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и парцеларни планове за външни В
и К връзки, електро захранване и транспортен достъп за имот идентификатор
18133.7.55 в м.”Божилов дол” по КККР на с.Гургулят общ.Сливница за
обект:”Жилищни сгради” в зона за малкоетажно жилищно застрояване /Жм/, да се
разреши и право на преминаване за трасета на линейни обекти и елементи на
техническата инфраструктура до имота.
Съобразно характера и устройство на застрояване жилищната територия да
се предвиди да е с разновидност на устройствена жилищна зона по чл.16 т.1 от
Наредба № 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони , да се определи като жилищна зона с
преобладаващо застрояване с малка височина / Жм/
Съгласно чл.18 от ЗУТ, да се предвиди конкретно предназначение и
допустими дейности на имота.
Проекта да се изработи в съответствие с Наредба № 01/8 за обема и
съдържание на устройствените схеми и планове и чл.6 от Закона за пътищата и
наложените ограничения на ползване.
Разходите по изработването на проекта са за сметка на собствениците /на
осн.124 от ЗУТ/.
Решението на общинския съвет за разрешаване да се изработи проект за
подробен устройствен план по чл.124а, да се разгласи с обявление, да се
публикува на интернет страницата, на общината и в един местен вестник, на
осн.чл.124б ал.2 от ЗУТ, като решението по 124а от ЗУТ не подлежи на оспорване,
на осн. чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 324
Сливница, 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Именуване на площада до храм „Св.Св. Кирил и Методий”
гр. Сливница на площад „Княз Александър І Батенберг”

Мотиви: С решение № 32 от 28.02.2005 г. на Общински съвет – Сливница
площада до храм „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Сливница е именуван „Площад на
храбрите”. По изпълнението на това решение не са предприемани каквито и да било
последващи действия. В разговор с граждани на общината се установи, че тяхното
мнение е този площад да носи името на „Княз Александър І Батенберг”, тъй като тук
се намира и Паметника - костница, където са положени костите на загиналите 196
военнослужещи през войната за обединението на България.
В черковния храм, до който се намира площада, Княз Александър І Батенберг
неколкократно е посещавал ранените войници и офицери и неговия личен адютант
кап. Марин Маринов.Близо до площада се е намирала и главната квартира на Княза,
който лично присъства и ръководи военните действия при Сливница по време на
Сръбско-българската война от 1885 година.
Тази година се навършват 160 години от рождението на първия български Княз
Александър І Батенберг.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа „за” /от 13
присъстващи/, Общински съвет – Сливница
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Сливница отменя решение № 32 от 28.02.2005 г. на
Общински съвет – Сливница.
2. Общински съвет – Сливница именува площада до храм „Св.Св. Кирил и
Методий” гр. Сливница на площад „Княз Александър І Батенберг”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
От Протокол № 26/31.10.2017 г. г.

