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РЕШЕНИЕ
№ 325
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: ДНЕВЕН РЕД за провеждане на заседанието на ОбС
на 30. 11. 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 30. 11. 2017 г.Общински съвет - Сливница
определя следния ДНЕВЕН РЕД:
1. ДОКЛАДНИ

ЗАПИСКИ

Вх.№ 93 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен
фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Свилен Славчев Спасов вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 96 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд
на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото
на собственост по чл. 10 б, ал. 1 и ал. 6 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
(ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Станка Михайлова, Михаил Величков вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 98 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен
фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Кръстан Миланов Иванов
- вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 94
ОТНОСНО: Членство на община Сливница в Асоциация на
българските градове и региони /АБГР/ - вносител Васко Стоилков – кмет
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Вх.№ 95 ОТНОСНО: Приемане на годишни програми за дейността на
Народните читалища на територията на община Сливница за 2018 г. вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 97 Делба на съсобствени имоти, находящи се в гр. Сливница
- вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 99 ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. - вносител
Радостин Ялъмов- И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНАТА, съгласно заповед № 66-00-340 от
23.11.2017г.
Вх.№ 100 ОТНОСНО: Корекция на бюджета на община Сливница за
2017 г. - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх.№ 101 ОТНОСНО: Размера на местни такси, определени със закон
и определяне на цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от община Сливница на физически и юридически лица –
вносител: Радостин Ялъмов- И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНАТА, съгласно заповед №
66-00-340 от 23.11.2017г.
Вх.№ 102 ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., като се
включва общински обект от първостепенно значение - „Изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в имот с
идентификатор 67372.92.304, местност „Лозище“ в землището на град Сливница вносител: Радостин Ялъмов- И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНАТА, съгласно заповед № 66-00340 от 23.11.2017г.
Вх.№ 103 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 67372.153.373, с площ от
2752 кв.м., в местността „ЛОЗИЩЕ", с трайно предназначение на земята
Урбанизирана, с начин на трайно ползване Друг вид застрояване - вносителРадостин Ялъмов- И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНАТА, съгласно заповед № 66-00-340 от
23.11.2017г.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО: Готовността на общината за работа при
зимни условия- поддържане и снегопочистване на улиците в населените
места на общината и общинската пътна мрежа - вносител Васко Стоилков –
кмет
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
4. Въпроси към кмета и отговори
5. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 326
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в
землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Свилен Славчев Спасов

Мотиви: В Общинската администрация (ОбА) на община Сливница е
постъпило мотивирано становище на началника на Общинската служба по
земеделие гр. Сливница с изх.№ ВС-01-17/03.10.2017г., заведено в ОбА под вх. №
08-00-763/03.10.17г. и е за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване правото на собственост на наследниците на Свилен Славчев
Спасов и е във връзка със заявление на Емилия Свиленова Димитрова с адрес:
с. Алдомировци, ул.„Махала Трохало“ №4, наследник на Свилен Славчев Спасов.
Със свое решение №А0790/17.05.1994г. Общинската служба по земеделие и
гори, гр. Сливница е възстановила нива с площ от 6.000 дка в местността
.„Чешма“; нива с площ от 2.000 дка в местността “Петров кръст“; нива с площ от
2.000 дка в местността ”Стърчова“ и нива с площ от 7.000 дка в местността
”Заеница”.
Към становището са приложени скици-проект на поисканите имоти, изработени
от „ГЕОСИСТЕМС” ЕТ.
Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал.2, т.8 от ЗМСМА, §27 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, след проведено
поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет на община
Сливница
Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница предоставя на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи
(възстановими) стари реални граници на наследниците на Свилен Славчев Спасов
следните имоти:
 Поземлен имот с идентификатор 00223.238.89 (нула, нула, две, две, три, точка,
две, три, осем, точка, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-47/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в
КККР; Адрес на поземления имот: с. Алдомировци, местност СТЪРЧОВА; Площ: 2189
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кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно
ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор:
няма; Номер по предходен план: 238089, Граници: 00223.238.88, 00223.238.116,
00223.238.90, 00223.238.82, 00223.238.83, 00223.238.85. Имотът е образуван от имот
с №238089, който е общинска собственост и е предаден на общината по чл. 19 от
ЗСПЗЗ с протоколно Решение №1 от 09.02.2009г., одобрено със Заповед №10 на
директора на ОД „Земеделие“ – Софийска област.
 Проектен имот с идентификатор 00223.239.122 (нула, нула, две, две, три, точка,
две, три, девет, точка, едно, две, две). Проектът изменя кадастралната карта на с.
Алдомировци, одобрен със Заповед №РД-18-47/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АГКК.
Проектен имот с идентификатор 00223.239.122 с площ 2132 кв.м. при съседи:
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.239.52 и площ 4092 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.239.46 и площ 4454 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.239.49 и площ 4508 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.239.51 и площ 844 кв.м.;
проектен имот с идентификатор 00223.239.123 и площ 2395 км.м.,
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.239.53 и площ 4264 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.239.47 и площ 8352 кв.м.;
изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема
площ:2132 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 00223.239.48, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,
вид на собствеността: Стопанисвано от общината, площ: 4527 кв.м.,
собственици: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, площ 4529 кв.м. от правото на
собственост, Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници
№- от 01.01.1999г., издаден от ОСЗГ-ГР.СЛИВНИЦА.
 Проектен имот с идентификатор 00223.244.67 (нула, нула, две, две, три, точка,
две, четири, четири, точка, шест, седем). Проектът изменя кадастралната карта на с.
Алдомировци, одобрен със Заповед №РД-18-47/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АГКК;
Проектен имот с идентификатор 00223.244.67, с площ 5774 кв.м. при съседи:
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.55 и площ 2287 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.69 и площ 539 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.68 и площ 985 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.35 и площ 5363 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.38 и площ 3341 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.54 и площ 3302 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.56 и площ 2254 кв.м.;
изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема
площ:
781 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 00223.244.55, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, вид на собствеността:
Стопанисвано от общината, площ: 3069 кв.м., собственици: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
площ 3071 кв.м. от правото на собственост, Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от
ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост в
стари реални граници №- от 01.01.1999г., издаден от ОСЗГ-ГР.СЛИВНИЦА.
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1678 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 00223.244.37, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, вид на собствеността:
Стопанисвано от общината, площ: 1950 кв.м., собственици: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
площ 1951 кв.м. от правото на собственост, Няма документ за собственост.
3315 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 00223.244.36, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, вид на собствеността:
Стопанисвано от общината, площ: 4567 кв.м., собственици: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
площ 4567 кв.м. от правото на собственост, Няма документ за собственост.
 Проектен имот с идентификатор 00223.243.89 (нула, нула, две, две, три, точка,
две, четири, три, точка, осем, девет). Проектът изменя кадастралната карта на с.
Алдомировци, одобрен със Заповед №РД-18-47/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АГКК.
Проектен имот с идентификатор 00223.243.89, с площ 7195 кв.м. при съседи:
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.64 и площ 7297 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.123.16 и площ 6905 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.121.3 и площ 25437 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.121.2 и площ 20000 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.243.19 и площ 3450 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.244.65 и площ 12001 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.243.20 и площ 2287 кв.м.;
поземлен имот от КККР с идентификатор 00223.243.90 и площ 3769 кв.м.;
изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема
площ:
4116 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 00223.243.18, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, вид на собствеността:
Стопанисвано от общината, площ: 7885 кв.м., собственици: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
площ 7887 кв.м. от правото на собственост, Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от
ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост в
стари реални граници №- от 01.01.1999г., издаден от ОСЗГ-ГР.СЛИВНИЦА.
3079 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 00223.243.17, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, вид на собствеността:
Стопанисвано от общината, площ: 3079 кв.м., собственици: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
площ 3080 кв.м. от правото на собственост, Няма документ за собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 327
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд на Общинската
служба по земеделие, гр. Сливница за обезщетение на собственици по чл. 10 б, ал.1
и ал.6 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) на
наследниците на Станка Михайлова, Михал Величков.

Мотиви: В Общинската администрация (ОбА) на община Сливница е
постъпило мотивирано становище на началника на Общинската служба по
земеделие гр. Сливница с изх.№ВС-01-14/10.10.2017г., заведено в ОбА под вх.
№08-00-805/16.10.17г. с предложение за предоставяне на земеделски имоти за
обезщетение на наследниците на Станка Михайлова, Михал Величков с
равностойна земя от общинския поземлен фонд и е във връзка със заявление на
Проф. Георги Михайлов Георгиев с адрес: гр. Сливница, ул.”Л. Н. Толостой“ №13,
наследник на Станка Михайлова.
Със свое решение №С115 от 16.12.2010 г. Общинската служба по земеделие и
гори, гр. Сливница е отказала да възстанови земеделски имот с площ от 9,770 дка
в местността Шабаново поле с мотив, че са включени в застроени парцели ХІV,
ХV, ХVІ в кв.30 по рег.план на гр. Сливница, като за този имот наследниците на
Станка Михайлова да бъдат обезщетени по чл. 10 б, ал.1 от ЗСПЗЗ с равностойна
земя от държавния или от общинския поземлен фонд, защото собствениците са
поискали да бъдат обезщетени с равностойна земя. Тъй като по данни на ОД
“Земеделие“ Софийска област в землището на гр. Сливница няма земи от
държавния поземлен фонд обезщетението следва да се извърши, съгласно ал. 6
на чл. 10 б от ЗСПЗЗ със земи от общинският поземлен фонд.
Предвид на изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал.2, т.8 от ЗМСМА, §27
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) и чл. 19, ал.11 от ППЗСПЗЗ, след
проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет
на община Сливница
РЕШИ:
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Общински съвет – Сливница предоставя на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за обезщетение на наследниците на Станка Михайлова, Михал Величков
следните имоти:
 Поземлен имот с идентификатор 67372.81.63 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК по скица №15-465225-25.09.2017г.; Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на
поземления имот: гр. Сливница, местност МОГИЛА; Площ: 2000 кв.м.; Трайно
предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива;
Категория на земята при неполивни условия: 10; Номер по предходен план: 081063;
Съседи: 67372.81.68, 67372.81.40, 67372.81.73, 67372.81.39. Имот 081063 е общинска
собственост и е предаден на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с протоколно Решение №1
от 09.02.2009г., одобрено със Заповед №10 на директора на ОД „Земеделие“ –
Софийска област.
 Поземлен имот с идентификатор 67372.58.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК по скица №15-465221-25.09.2017г.; Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на
поземления имот: гр. Сливница, местност ПРИ СЕЛО; Площ: 1402 кв.м.; Трайно
предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива;
Категория на земята при неполивни условия: 6; Номер по предходен план: 058006;
Съседи: 67372.58.14, 67372.58.7, 67372.58.11, 67372.58.216. Имот 058006 е общинска
собственост и е предаден на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с протоколно Решение №1
от 09.02.2009г., одобрено със Заповед №10 на директора на ОД „Земеделие“ –
Софийска област.
 Поземлен имот с идентификатор 67372.41.23 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК по скица №15-465210-25.09.2017г.; Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на
поземления имот: гр. Сливница, местност ШАБАНОВО ПОЛЕ; Площ: 1025 кв.м.;
Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване:
Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Номер по предходен план:
041023; Съседи: 67372.500.1, 67372.41.31, 67372.41.22, 67372.153.387. Имот 041023 е
общинска собственост и е предаден на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с протоколно
Решение №1 от 09.02.2009г., одобрено със Заповед №10 на директора на ОД
„Земеделие“ – Софийска област.
 Поземлен имот с идентификатор 67372.30.8 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК по скица №15-465204-25.09.2017г.; Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на
поземления имот: гр. Сливница, местност КРАИЩЕ; Площ: 2049 кв.м.; Трайно
предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива;
Категория на земята при неполивни условия: 8; Номер по предходен план: 030008;
Съседи: 67372.29.27, 67372.30.32, 67372.30.9. Имот 030008 е общинска собственост и
е предаден на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с протоколно Решение №1 от
09.02.2009г., одобрено със Заповед №10 на директора на ОД „Земеделие“ –
Софийска област.
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 Поземлен имот с идентификатор 67372.1.186 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК по скица №15-465195-25.09.2017г.; Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на
поземления имот: гр. Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ: 3248 кв.м.; Трайно
предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива;
Категория на земята при неполивни условия: 5; Номер по предходен план: 001186;
Съседи: 67372.1.184, 67372.1.185, 67372.1.121, 67372.1.187, 67372.1.188, 67372.1.190,
67372.1.182, 67372.1.200. Имот 001186 е общинска собственост и е предаден на
общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с протоколно Решение №1 от 09.02.2009г., одобрено
със Заповед №10 на директора на ОД „Земеделие“ – Софийска област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 328
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в землището на
с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за
възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ,
бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Кръстан Миланов Иванов
Мотиви: В Общинската администрация (ОбА) на община Сливница е постъпило
мотивирано становище на началника на Общинската служба по земеделие гр. Сливница с
изх.№ВС-01-12/08.11.2017г., заведено в ОбА под вх. № 08-00-875/09.11.2017г. за
предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Кръстан Миланов Иванов и е във връзка със заявление
на Михаил Кръстанов Миланов с адрес: гр. София, ж.к. Люлин бл.613, вх.Б, ет.2,
наследник на Кръстан Миланов Иванов.Със свое решение №А0567/09.02.1994г.
Общинската служба по земеделие и гори, гр. Сливница е възстановила нива с площ от
1.300 дка в местността „Боркина падина”.Към становището е приложена скица-проект на
поисканият имот, изработена от „ГЕОСИСТЕМС-Т.Ламбева” ЕТ.
Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал.2, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ , след проведено поименно
гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет на община Сливница
Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница предоставя на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи
(възстановими) стари реални граници на наследниците на Кръстан Миланов Иванов
следният имот:
Поземлен имот с идентификатор 00223.237.35 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АГКК по скица №15-358797-27.07.2017г.; Последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Алдомировци,
местност ЧЕШМА; Площ: 1390 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска;
Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10; Стар
идентификатор: няма; Номер по предходен план: 237035, Граници: 00223.237.36,
00223.237.74, 00223.237.34, 00223.237.46. Имот 237035 е общинска собственост и е предаден
на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с протоколно Решение №1 от 09.02.2009г., одобрено със
Заповед №10 на директора на ОД „Земеделие“ – Софийска област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 329
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Членство на община Сливница в Асоциация на
българските градове и региони /АБГР/

Мотиви: С писмо до община Сливница Вх. № 23-00-4 от 08.11.2017 г.
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони” отправя
покана за членство на община Сливница в Асоциацията.
Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална
цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете
и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й
е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и
организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики
и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на
устойчиво развитие на териториите. Организацията функционира на принципите:
доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.
Организацията обединява структури с общи или близки проблеми при формулирането
на публичните политики.
Едни от основните цели на АБГР са:
•

Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната
демокрация в градовете;

• Подкрепа на градските власти и администрация за повишаване
ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в
съответствие с европейските ценности и стандарти;
•

Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на
самоуправление в България на равнището на регионите за планиране;

•

Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и

регионите.
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Предвид на това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закон за местното
самоуправление и местна администрация, след проведено поименно гласуване, с 13
гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет на община Сливница
РЕШИ:

1. Общински съвет – Сливница упълномощава г-н Васко Стоилков – кмет на
община Сливница в срок от 14 дни да подаде заявление за членство на община
Сливница в Асоциацията на българските градове и региони, съгласно разпоредбите
на чл. чл. 20, 21 от Устава на АБГР.
2. Определя за представител на община Сливница в Общото събрание на АБГР
ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет –
Сливница, проведено на 30.11.2017 г. от Протокол № 27 и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Сливница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 330
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Приемане на годишни програми за дейността на Народните
читалища на територията на община Сливница за 2018 г.

Мотиви: Съгласно Закона за народните читалища, Председателите на
народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10
ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата
година. Предложенията включват културните събития и изяви, организирани от
самите читалища, както и дейността им през следващата година по отношение на
библиотечно-информационната дейност, развитие на любителското художествено
творчество, поддържане на материално-техническата база и работата по проекти.
Основна задача на народните читалища е да откликват на нуждите на местното
население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни
културно-просветни и образователно-информационни центрове.
Представените годишни програми за развитие на читалищната дейност цели
модифициране на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на
читалищата като важни обществени институции, съхраняващи културна идентичност
на общината, региона и страната.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Сливница
за 2018г. ще се реализира от читалищата, чрез делегираните от държавата средства,
предвидени ежегодно в бюджета за развитие и подпомагане на читалищната дейност,
както и от собствени приходи на читалищата: наеми, дарения, членски внос.
С оглед гореизложеното, на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища, с 13 гласа „за” /от 13 присъстващи/, Общински съвет – Сливница
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Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница приема:
1. Годишна програма за развитие дейността
на
НЧ "Съзнание
1907" гр.
Сливница през 2018г., представена от читалището и представляваща неразделна
част от настоящето решение.
2. Годишна програмата за дейността на НЧ "Светлина 1919", с. Алдомировци
за 2018г., представена от читалището и представляваща неразделна част от
настоящето решение.
3. Годишна програма за дейността на НЧ"Китка-2008" с. Бърложница през
2018г., представена от читалището и представляваща неразделна част от настоящето
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 331
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Делба на съсобствени имоти, находящи се в гр. Сливница

Мотиви: Община Сливница е съсобственик с ЕВЛОГИ ПЕТРОВ ЕВЛОГИЕВ и
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЕВЛОГИЕВА в имот, съставляващ УПИ ХІХ-„За магазини и
общ.обсл.” кв.56, целия с площ от 690 кв.м. и улица с ок.ок.490-491-492.
С Решение № 117 от 28.08.2014 г. Общински съвет Сливница е допуснал
изменение на ПУП – измемение на плана за регулация, така, че да се образуват
два парцела:
•

Новообразуван УПИ ХІХ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 460кв.м.,
- лице към улица с ок.ок.490-491-492;
•

Новообразуван УПИ ХХІІІ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 270кв.м.
- лице към улица с ок.ок.490-491-492;
С предварителен договор от 08.02.2017 г. страните се споразумяха за следния
вариант за доброволна делба, след като се раздели на два парцела, както следва:
•

Новообразуван УПИ ХІХ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 460кв.м.,
- лице към улица с ок.ок.490-491-492, като собственици да са ЕВЛОГИ ПЕТРОВ
ЕВЛОГИЕВ и ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЕВЛОГИЕВА;
•

Новообразуван УПИ ХХІІІ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 270кв.м.
- лице към улица с ок.ок.490-491-492, като собственик да е ОБЩИНА СЛИВНИЦА.
Със Заповед № 66-01-08 от 02.05.2017 г. на Кмета на община Сливница, е одобрен
проект за ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ ХІХ-„За магазини и
общ.обсл.” кв.56, както следва:
• Новообразуван УПИ ХІХ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница
- целия с площ от 460кв.м.,
- лице към улица с ок.ок.490-491-492;
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•

Новообразуван УПИ ХХІІІ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 270кв.м.
- лице към улица с ок.ок.490-491-492.
Във връзка с гореизложеното, на основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,
т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 5, чл. 35, ал. 2 и ал. 3 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 взема решение община Сливница да извърши
доброволна делба на следните имоти:
•

Новообразуван УПИ ХІХ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 460кв.м.,
- лице към улица с ок.ок.490-491-492;
•

Новообразуван УПИ ХХІІІ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56 гр.Сливница

- целия с площ от 270кв.м.
- лице към улица с ок.ок.490-491-492;
2. Общински съвет – Сливница упълномощава Кмета на община Сливница да
извърши доброволната делба на гореописаните имоти, като на община Сливница
бъде възложен в дял: Новообразуван УПИ ХХІІІ-„За магазини и общ.обсл.” кв.56
гр.Сливница
- целия с площ от 270кв.м.
- лице към улица с ок.ок.490-491-492;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 332
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програмата 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., продажба на
следния имот: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373, с площ от 2752
кв.м., в местността „ЛОЗИЩЕ”, гр. Сливница, с трайно предназначение на земята
Урбанизирана, с начин на трайно ползване Друг вид застрояване“ и за отдаване
под наем следните имоти: Помещение с площ от 7.30 кв.м., находящо се на втори
етаж от Триетажна сграда в УПИ ХIII-за Битов комбинат, кв. 107а по плана на гр.
Сливница, ул. „Александър I Батенберг“ № 2 и Помещение с площ от 12.00 кв.м.,
находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ ХIII-за Битов комбинат, кв.
107а по плана на гр. Сливница, ул. „Александър I Батенберг“ № 2.
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8 от Закона за общинската
собственост и чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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, с 13 гласа „за” /от 13
присъстващи/, Общински съвет – Сливница

Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница прави следните допълнения на Програмата за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., както следва:
1. В раздел ІІ на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г. – „Описание на имотите, които общината има
намерение да предложи за продажба“ се добави следния имот: Поземлен
имот с идентификатор 67372.153.373, с площ от 2752 кв.м., в местността
„ЛОЗИЩЕ”, гр. Сливница, с трайно предназначение на земята Урбанизирана, с
начин на трайно ползване Друг вид застрояване.
2. В раздел V на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г. - ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, Раздел: Нежилищни помещения, да се добавят
следните обекти:
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2.1.
Помещение с площ от 7.30 кв.м., находящо се на втори етаж от
Триетажна сграда в УПИ ХIII-за Битов комбинат, кв. 107а по плана на гр.
Сливница, ул. „Александър I Батенберг“ № 2
2.2.
Помещение с площ от 12.00 кв.м., находящо се на втори етаж от
Триетажна сграда в УПИ ХIII-за Битов комбинат, кв. 107а по плана на гр.
Сливница, ул. „Александър I Батенберг“ № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 333
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Корекция на бюджета на община Сливница за 2017 г.

Мотиви: Предложените корекции на бюджета за 2017 г. са свързани с:
1.Промени по разчета за капиталовите разходи.
1.1.По плана за разчета на капиталовите разходи в дейност 629 „Други дейности по
опазване на околната среда“ се добавят следни нови позиции, свързани с
изграждане на компостираща инсталация:
-„Изготвяне на ПИП за компостираща инсталация“ – 40 200,00лв
-„Изготвяне на планове и схеми за експлоатация на компостираща
инсталация“ 57600 лева
-„Геодезически услуги за изменение на КККР и изработване на ПУП-ПЗ и
ПУП-ПП във връзка с компостираща инсталация“-2 100,00 лв.
Увеличава се §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ , с 99 900 лв. и
източници на финансиране : - §9338 Друго финансиране – 97800 лв. и §3113
„Предоставени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“- 2 100 лв.
1.2.По плана за разчета на капиталовите разходи в дейност 122„Общинска
администрация“ се добавя нова позиция :
-„Изготвяне на общ устройствен план на Община Сливница“.
Увеличава се §53-09 „Придобиване на други нематериални дма“ , с 40080,00 лв. с
източници на финансиране: §6100 „Трансфери между бюджети“ – 26052,00 лв. и
§3113 „Предоставени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“-14 028 лв..
1.3. По плана за разчета на капиталовите разходи в дейност 122 „Общинска
администрация“ се добавя нова позиция:
-„Сканиране, георефериране и векторизиране на регулационния план
(улична и дворищна регулация) на град Сливница.
Увеличава се §53-09 „Придобиване на други нематериални дма“ , с 7740,00 лв. с
източник на финансиране: §3113 „Предоставени целеви субсидии от ЦБ за
капиталови разходи“-6355,00 лв. и собствени бюджетни средства в размер на 1385,00
лв.
1.4. По плана за разчета на капиталовите разходи в дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на улична мрежа“ за следните два позиции е заложена обща
стойност 93283,00 лв., както следва:
-„Проектиране на мостово съоръжение в град Сливница над река Сливнишка“ – на
стойност - 35500лв
-„Проектиране на улици „Юрий Гагарин“ и „Владимир Димитров-Майстора“- град
Сливница“ на стойност -57783 лв.
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В резултат на проведени пазарни консултации двете позиции са
обединени в една с наименование „Реконструкция и рехабилитация на
уличната мрежа на гр.Сливница, включваща проектиране на пътен мост над
река Сливнишка, реконструкция на улица „Юрий Гагарин“ и изграждане на
улица „Владимир Димитров-Майстора“ на обща стойност 73 800,00 лв.
Във връзка с изложеното да се извършат вътрешно компенсирани промени по
плана за разчета за финансиране на капиталовите разходи, като необходимите
средства за новите обекти да се осигурят от остатъка от следните позиции, с източник
на финансиране §3113 „Предоставени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“
в размер на 22 483 ,00 лв.:
- в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §52-06
Изграждане на инфраструктурни обекти“ , позиция „Реконструкция и рехабилитация
на уличната мрежа на гр.Сливница, включваща проектиране на пътен мост над река
Сливнишка, реконструкция на улица „Юрий Гагарин“ и изграждане на улица
„Владимир Димитров-Майстора“ се намалява с 19 483 ,00 лв.:
-в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, §52-06 „Изграждане на
инфраструктурни обекти“ , позиция „ППР–допълнително водоснабдяване с.Гургулят “
се намалява с 3000,00 лв.
1.5.По плана за разчета на капиталовите разходи, от източник „Собствени
бюджетни средства“ се правят следните промени:
- в дейност 738 „Читалища“ се добавя нова позиция „Изграждане сценично
осветление в НЧ“Съзнание 1907“ гр.Сливница“.
Увеличава се §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с
7336 лв. и източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“.
- в дейност 122 „Общинска администрация“, се добавя нова позиция
„Изграждане на видеонаблюдение на територията на община Сливница“.
Увеличава се §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с
7200 лв. и източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“.
Във връзка с изложеното предлагам де се извършат вътрешно компенсирани
промени по плана за разчета за финансиране на капиталовите разходи, като
необходимите средства да се осигурят от следните нереализирани обекти, с източник
на финансиране „Собствени бюджетни средства“ в размер на 15921,00 лв:
-в дейност 619“Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и
регионалното развитие“, позиция „Закупуване на жилищни фургони“, §5219
„Придобиване на други ДМА“ се намалява с 15921.00 лв
Във връзка с гореизложеното,на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124,
ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, след проведено поименно гласуване, с
12 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет на община Сливница

Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница
Коригира Бюджета на общината, както следва:
В раздел „Местни дейности“:
1.Увеличава в разходната част:
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“:
-§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 7200,00 лв.
-§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дма“ + 47 820,00 лв.
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1.2. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
- § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 99 900,00 лв.
1.3. Дейност 738 „Читалища“
-§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 7336,00 лв.
Всичко увеличение: + 162 256,00 лв.
2.Намалява в разходната част:
2.1. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
- § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -3000,00 лв.
2.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“
-§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – 19483,00 лв.
2.3. Дейност 619“Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и
регионалното развитие“
- §5219 „Придобиване на други ДМА“ се намалява с 15921 лв.
Всичко намаление в разходната част: - 38 404лв.
3.Увеличава в приходната част:
3.1 §6100 „Трансфери между бюджети“ – 26052,00
3.2 §9338 „Друго финансиране“ – 97800 лв.
Всичко увеличение в приходната част + 123 852,00 лв.
4. Включва в Поименния списък за капиталови разходи нова позиция с
източник на финансиране Друго финансиране , Трансфери между бюджети ,
§3113 „Предоставени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“ и
Собствени бюджетни средства както следва:
4.1. „Изготвяне на ПИП за компостираща инсталация“ .
4.2.„Изготвяне на планове и схеми за експлоатация на компостираща инсталация“.
4.3. „Геодезически услуги за изменение на КККР и изработване на ПУП-ПЗ и ПУППП във връзка с компостираща инсталация“.
4.4. „Изготвяне на общ устройствен план на Община Сливница“.
4.5. „Сканиране, георефериране и векторизиране на регулационния план (улична и
дворищна регулация) на град Сливница.
4.6. „Изграждане сценично осветление в НЧ“Съзнание 1907“ гр.Сливница“.
4.7. „Изграждане на видеонаблюдение на територията на община Сливница“.
5. Обединява наименованието на следните две позиции:
-„Проектиране на мостово съоръжение в град Сливница над река Сливнишка“ и
„Проектиране на улици „Юрий Гагарин“ и „Владимир Димитров-Майстора“- град
Сливница“ , в обща позиция с наименование:
-„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на гр.Сливница, включваща
проектиране на пътен мост над река Сливнишка, реконструкция на улица „Юрий
Гагарин“ и изграждане на улица „Владимир Димитров-Майстора“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 334
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Размера на местни такси, определени със закон и
определяне на цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от община Сливница на физически и юридически лица.

Мотиви:С Решение № 301/31.08.2017 г. от Протокол № 24 на Общински
съвет - гр. Сливница е изменена Наредба № 5 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от
община Сливница. С изменението в чл.52, ал.1 са регламентирани 9 вида
нови услуги, за които няма определена цена. Някой от таксите в чл.52, ал.1 и
чл.68 от Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги, предоставяни от община Сливница не съответстват на
динамиката на обществените процеси и не съответстват на инфлацията в
страната, поради което следва да бъдат променени.
Предвид гореизложеното и на основание чл.6, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.21, ал.1,
т.7 от ЗМСМА , след проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/,
Общинският съвет на община Сливница

Р Е Ш И:
Определя размера на горепосочените цени на такси за услуги както следва:
1. Комплектоване на документи към искане за присвояване на ЕГН на лице
с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно или
дългосрочно пребиваване, със статут на бежанец или хуманитарен статут 100,00 лв.;

2. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - 4,00 лв.;
3. Припознаване на дете - 4,00 лв.;
4. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения
между съпрузи - 4,00 лв.;
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5. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО" по искане на
гражданите - 10,00 лв.;
6. Възстановяване или промяна на име, съгласно чл. 19а от ЗГР - 20,00 лв.;
7. Сключване на граждански брак и слово - 20,00 лв.;
8. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали преди и след 1978
година - 5,00 лв.,
за всяка следваща страница по 1,00 лв.; /изготвянето на удостоверение за
наследници за лица, починали преди и след 1978 г. изисква време за пълна
проверка в регистрите за населението и регистрите по гражданско състояние, както
и за извършване на справки и проверки в други общини, за откриването на
данните за наследниците/;
9. Пресъставяне на актове по гражданско състояние на български граждани, които
имат актове съставени в чужбина - 20,00 лв.
10. Ползване на зала и услуга за граждански ритуал за сключване на граждански
брак - 60,00 лв.; /таксата за граждански ритуал, трябва да покрива направените
разходи за възнаграждения на лицата, извършващи ритуала/;
11. Ползване на услуга за граждански ритуал на територията на община Сливница
извън ритуалната зала, на място по желание на гражданите - 120,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 335
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., като се включва
общински обект от първостепенно значение - „Изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в
имот с идентификатор 67372.92.304, местност „Лозище“ в землището на град
Сливница

Мотиви: Община Сливница участва в проектно предложение: "Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд" за финансиране
от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.
Във връзка с проектното предложение е определен терен на територията на
община Сливница за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани
зелени и/или биоразградими отпадъци, за който терен има взети стари решения на
ОбС. Реализацията на проекта ще реши цялостно проблема със зелените и/или
биоразградими отпадъци на територията на общината, който проблем в момента
сериозно нарушава нормалния живот на жителите на общината и хигиената по
обществените площи.
Във връзка с кратките срокове за окомплектоване на проектното
предложение и завършване на свързаното с него устройственото планиране на
територията, както и трайното решаване на проблема със зелените и/или
биоразградими отпадъци на територията на общината е необходимо обектът да се
обяви като общински обект от първостепенно значение и се включи в Програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. Това ще
допринесе да се реализира кандидатстването значително по-кратки срокове.
Предвид изложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 131, ал. 3 и
т.73 от §5 от ДР на Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 9, т. 7 и т. 6 от § 1
от ДР на Закона за общинската собственост, след проведено поименно гласуване, с
13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет на община Сливница
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Р Е Ш И:
Общински съвет Сливница:
1. Обявява, като общински обект от първостепенно значение „Изграждане на
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци“ в имот с идентификатор 67372.92.304, местност „Лозище“ в землището на
град Сливница, както и елементите на техническата довеждаща инфраструктура до
инсталацията.
2. Актуализира и допълва Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2017 г., като се създава нова глава
Х. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО СА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ
ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ
Създава се в същата нова глава точка 1.
Обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци“ в имот с идентификатор 67372.92.304, местност
„Лозище“ в землището на град Сливница, както и елементите на техническата
довеждаща инфраструктура до инсталацията.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на
решението при следните мотиви: Сроковете за окомплектоване на проектното
предложение и внасянето му, чрез системата ИСУН 2020 са твърде кратки и
съществува опасност от пропускането им, тъй като проекта е в етап на оценка, което
би довело до загуба на средства в размер на 17 470 265 лева, което е стойността на
целия проект. Предвид описаната фактическа обстановка е налице хипотезата на 60,
ал. 1 от АПК, а именно забавянето в изпълнението на решението може да последва
значителна или трудно поправима вреда изразяваща се в пропусната полза на
общината за горната сума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 336
Сливница, 30.11.2017 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 с идентификатор 67372.153.373, с площ от 2752
кв.м., в местността „ЛОЗИЩЕ", с трайно предназначение на земята
Урбанизирана, с начин на трайно ползване Друг вид застрояване

Мотиви: Гореописания имот е включен в Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., като имот предвидени за
продажба. Необходимо Общинският съвет да вземе решение, с което одобрява
пазарната оценка на имота, изготвена 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 12 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
с идентификатор 67372.153.373, стар номер 000373,
с трайно
предназначение на земята Урбанизирана, с начин на трайно ползване
Друг вид застрояване, с площ от 2752 кв.м. (две хиляди седемстотин
петдесет и два квадратни метра), в местността „ЛОЗИЩЕ с пазарна
оценка от
54214.00 лв. /петдесет и четири хиляди двеста и
четиринадесет лева/ съгласно оценителен доклад от м. ноември 2017 г.
на правоспособен оценител .
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.
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3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК разпорежда предварително изпълнение
на решението при следните мотиви: за гореописания имот има заявен
инвеститорски интерес за закупуването му до края на годината. След
това съществува вероятност от отказ за закупуване, поради което за
общината е налице интерес да осъществи сделката в указаните
срокове. Предвид описаната фактическа обстановка е налице
хипотезата на чл. 60, ал. 1, предл. трето от АПК, а именно: от забавата
в изпълнението на решението може да последва значителна или трудно
поправима вред, изразяваща се в пропусната полза за общината в
размер на цената на имота - 54214.00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 337
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО: Готовността на общината за работа
при зимни условия- поддържане и снегопочистване на улиците в населените
места на общината и общинската пътна мрежа

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /от 12 присъстващи/,
Общински съвет – Сливница
Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница приема ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО: Готовността
на общината за работа при зимни условия- поддържане и снегопочистване на
улиците в населените места на общината и общинската пътна мрежа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 338
Сливница, 30.11.2017 г.

ОТНОСНО: Определяне представител на община Сливница в
Комисията за изработване на Областна здравна карта

Мотиви: Постъпило писмо Изх. № 08-00-258 от 28.11.2017 г., от Министър
Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването, с молба за
Определяне представител на община Сливница в Комисията за изработване на
Областна здравна карта.
В предвид гореизложеното, на основание чл. 29, ал. 4 от Закон за лечебните
заведения /ЗЛЗ/; чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закон за местно самоуправление и местна
администрация, с 12 гласа „за” /от 12 присъстващи/, Общински съвет – Сливница

Р Е Ш И:
Общински съвет – Сливница определя за представител на община Сливница в
Комисията за изработване на Областна здравна карта д-р Константина Кирова –
Управител на Медицински център І” ЕООД гр. Сливница

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