Препис!
Протокол № 45
ЗАСЕДАНИЕ
№ 45
проведено на 31.01.2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общинския съвет;
Днес, 31.01.2019г., от 09:00 часа в Зала на ОбС, се проведе заседание на
Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 39.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
Уважаеми г-н Радев, уважаеми дами и господа заместник-кметове,
уважаема г-жо Радева, уважаеми гости, колеги! В изпълнение на
разпорежданията на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чрез мен, като председател на Общинския съвет, г-жа
Силвия Маринова подаде оставка като общински съветник. Молбата й за
оставка беше предадена на общинската избирателна комисия. Нейните
правомощия бяха прекратени с решение на общинската избирателна
комисия и за новоизбран общински съветник беше избрана г-жа Десислава
Лалева Илиева.
Моля, г-жа Росица Тодорова да обяви решението на общинска
избирателна комисия и да проведе процедурата по полагане на клетва на
новата колежка.
Росица Тодорова - Председател на ОИК – Сливен
Уважаеми дами и господа, постъпило е заявление от Силвия
Маринова – общински съветник в Общински съвет Сливен от листата на
ПП ГЕРБ, с което същата подава оставка като общински съветник и желае
предсрочно прекратяване на пълномощията й като общински съветник.
С Решение 694-МИ от 04 януари 2019-та, на основание чл. 458, ал. 1
от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 6 изречение последно от ЗМСМА,
общинска избирателна комисия – Сливен прекратява пълномощията на
общински съветник и заличава от листата на общински съветници на ПП
ГЕРБ Силвия Господинова Маринова и обявява за избрана Десислава
Лалева Илиева като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ. Издадено
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е удостоверение за новообявения общински съветник. Уважаема г-жо
Лалева, моля заповядайте за да Ви бъде връчено удостоверението и да
произнесете клетва заедно с мен.
Г-жа Росица Тодорова връчи удостоверението на г-жа Десислава
Лалева Илиева. Същата положи клетва като общински съветник, съгласно
разпоредбите на ЗМСМА и подписа клетвен лист, който е неразделна част
от настоящия протокол.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, да честитим на г-жа Десислава Илиева това,
че тя положи клетва като общински съветник и да й пожелаем ползотворна
работа за интересите на гражданите на общината.
Колеги, продължаваме нашата делова работа. На основание чл. 13,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, определям г-н Кирчо Димитров за дежурен заместник-председател
на днешното заседание на Общинския съвет, а за протоколист определям
Цветелина Тачева.
Беше извършена проверка на кворума. В системата са регистрирани
36 общински съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, откривам
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Сливен.
Колеги, има ли предложения за изменения и допълнения на дневния
ред? Няма внесени от общинската администрация, в деловодството на
Общински съвет, допълнителни точки. Колеги, не виждам допълнения и
изменения към проекта за дневен ред. Колеги, гласуваме дневния ред.
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. вх. 30-00-67/18.01.2019 - Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
2. вх. 30-00-65/18.01.2019 - Проект на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
3. вх. 30-00-30/10.01.2019 - Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община
Сливен.
4. вх. 30-00-29/10.01.2019 - Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен.
5. вх. 30-00-43/14.01.2019 - Утвърждаване на списък на общинските
жилища по предназначение за 2019 год.
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6. вх. 30-00-44/14.01.2019 - Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
7. вх. 30-00-52/16.01.2019 - Проект за бюджет на община Сливен за 2019
г.
8. вх. 30-00-72/21.01.2019 - Изменение в съставите на постоянните
комисии при Общински съвет Сливен.
9. вх. 30-00-1354/13.12.2018 - Упълномощаване на кмета на общината да
подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на БФП: Д-34-64/16.10.2018г. и
регистрационен номер в ИСУН: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, по
проект: „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ
– селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.''
10. вх. 30-00-57/17.01.2019 - Утвърждаване на План за младежта за 2019
година.
11. вх. 30-00-58/17.01.2019 - Даване на съгласие на Община Сливен да
поиска от Регионална инспекция по околната среда и водите, част от
внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително
третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен.
12. вх. 30-00-1338/10.12.2018 - Приемане на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен за
изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие за
периода 2019-2020 год.
13. вх. 30-00-1390/28.12.2018 - Даване съгласие за разделяне на
поземлени имоти-публична общинска собственост в землището на
гр.Сливен с идентификатори 67338.180.1 и 67338.88.1
14. вх. 30-00-45/15.01.2019 - Продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се на ул. 'Димитър Пехливанов-Добрович' №1, гр.
Сливен.
15. вх. 30-00-60/18.01.2019 - Продажба на имот - частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 67338.508.154.1.1 по КККР - град Сливен.
16. вх. 30-00-1356/14.12.2018 - Продажба на имот – частна общинска
собственост,
представляващ
поземлен имот с
идентификатор
67338.435.570 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Сливен, находящ се в местността „Башчардак“.
17. вх. 30-00-1340/11.12.2018 - Продажба на имот - частна общинска
собственост, с идентификатор № 67338.404.204 в местност „Среди дол“ в
землището на гр.Сливен.
18. вх. 30-00-61/18.01.2019 - Откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска
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собственост, представляващи кухненски блок със столова, сервизни
помещения, баня, санитарен възел и 20 бр. бунгала, находящи се в почивна
база на Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево.
19. вх. 30-00-17/09.01.2019 - Учредяване право на строеж за изграждане
на жилищни сгради в имоти - частна общинска собственост в с.Калояново
и в с. Желю войвода, общ.Сливен.
20. вх. 30-00-1323/06.12.2018 - Учредяване право на пристрояване за
изграждане на пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл. 29, вх. А, ап. 1,
върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.211 по КККР на гр. Сливен.
21. вх. 30-00-1322/06.12.2018 - Учредяване право на пристрояване за
изграждане на пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл. 7, ет. 2, ап. 4,
върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.227 по КККР на гр. Сливен.
22. вх. 30-00-1355/14.12.2018 - Даване предварително съгласие за
учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна
общинска собственост с идентификатор № 082018, местност 'Ярана' в
землището на с. Селиминово, общ. Сливен.
23. вх. 30-00-62/18.01.2019 - Откриване на процедура по отдаване под
наем на язовир - публична общинска собственост
24. вх. 30-00-63/18.01.2019 - Откриване на процедура по отдаване под
наем на язовир - публична общинска собственост
25. вх. 30-00-21/09.01.2019 - Продължаване срока на договор за наем за
временно и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение с площ
25,30кв.м. на първи етаж в учебен блок 'Б' на училище, находящо се в
парцел II, кв.588 по плана на гр.Сливен.
26. вх. 30-00-68/21.01.2019 - Отдаване под наем на части от имоти –
публична общинска собственост без търг или конкурс за дейността на
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
27. вх. 30-00-1366/18.12.2018 - Допълване на Общата схема на зона „Бул.
Цар Освободител“ за разполагане на преместваеми обекти на територията
на гр. Сливен и откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на
част от имот – публична общинска собственост, предназначен за
разполагане на детски атракциони.
28. вх. 30-00-32/10.01.2019 - Приемане на решение за разрешаване
изработването на ПУП - парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура за водопроводи и ел.кабел НН в землището
на гр.Сливен.
29. вх. 30-00-31/10.01.2019 - Приемане на решение за разрешаване
изработването на ПУП - парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура за поземлен ел.кабел НН в землището на
с.Калояново, общ.Сливен.
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30. вх. 30-00-40/14.01.2019 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 67338.100.68, местността „КУБАШКОТО”, землище гр.
Сливен.
31. вх. 30-00-1379/20.12.2018 - Одобряване на задание за проектиране и
разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с
идентификатор 67338.100.71 по КК на гр. Сливен и землището му,
находящ се в м. 'Кубашкото'
32. вх. 30-00-1360/17.12.2018 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН за ПИ
67338.233.1 и части от ПИ 67338.88.1, ПИ 67338.180.1, ПИ 67338.180.3 и
ПИ 67338.180.4 в местности 'Кютюклюка' и 'Кубашкото', землище Сливен
33. вх. 30-00-8/04.01.2019 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти
000132, 055048 и 000246, землище с. Драгоданово, общ.Сливен за
разширение на съществуващ гробищен парк.
34. вх. 30-00-1378/20.12.2018 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 67338.427.179 по Кадастралната карта на гр. Сливен и
землището му, м. 'Рамануша'
35. вх. 30-00-1377/20.12.2018 - Приемане на решение за одобряване на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение в землището на
гр.Сливен.
36. вх. 30-00-1376/20.12.2018 - Приемане на решение за одобряване на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за трасета на водопровод и ел.кабел в землището на
с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
37. вх. 30-00-59/18.01.2019 - Отпускане на финансови средства по
Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет.
38. вх. 30-00-55/17.01.2019 - Отпускане на финансови помощи.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-67/18.01.2019 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, заповядайте с няколко думи да ни
запознаете с предложението за проект на Наредбата.
Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници! В края на 2018 г. беше извършена промяна в Закона за
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местните данъци и такси, която въведе един режим на облагане, който от
доста време се дебатира – по-завишено облагане на автомобилите, които са
с по-ниска екологична категория, най-общо. И на база на тази законова
промяна, общините имаха срок до 31 януари 2019 г., по изключение,
защото традиционното приемане на промените в данъчните закони трябва
да стане до края на предходната година, та имаха срок до 31 януари да
направят съответните изменения в своите наредби, това което и ние
правим, което сме предложили.
Какво сме предложили от тези изменения. Досега, може би повечето
от вас знаят, облагането на превозните средства в нашата община беше
направено като конкретните ставки, които прилагахме за облагане бяха с
35% по-високи от минималните възможни по Закона за местните данъци и
такси. Сега, предвид новите постановки и за да не утежняваме бюджета на
хората с най-ниски доходи, предлагаме ставките за автомобилите с помалко киловати, на това можем да влияем, и с по-ниска екологична
категория да бъдат минимални. Около 70% от броя на автомобилите
попада в категориите до 110 киловата и над 20 години, респективно без
категория на екологичност „Евро 3“, „Евро 4“ или по-висока. За тези
категории автомобили предлагаме ставките да бъдат минималните
възможни по закон. Намаляме и другите ставки, т.е. вече няма да са 35%
по-високи от минималните, а средно, може би, около 25. Да, ще има
сериозни намаления за някои класове автомобили. За тези автомобили,
които са с „Евро 6“. Такава е философията на закона.
Със сигурност е правилно от екологична гледна точка, но това което
се опитваме да направим с тази наредба, да вложим в нашата наредба на
Община Сливен и елемент на адресиране на това да не понасят по-висока
тежест гражданите със най-стари автомобили и най-ниски като мощност най масовата група автомобили. В същото време да не допускаме, пък, на
най-скъпите автомобили данъците да станат символични - да го наречем
така. Голямото изменение тук, по отношение на облагането на
автомобилите, са така наречените лекотоварни автомобили – джипове и
автомобили от подобен клас, които досега се облагаха като камиони, т.е. на
тон, започнат тон от масата тегло. Сега закона ги приравнява към леките
автомобили, каквито на практика са. При тях има сериозно увеличение, но
то е по-скоро възстановяване на една справедливост, която я нямаше в
годините. Защото, досега един голям джип - за него се плащаше данък от
порядъка на 30-40 лв., при условие, че е съпоставим лек автомобил данъка му отиваше на 600-700 лв. Очевидно имаше несправедливост, която
се изправя със Закона сега, респективно тя се прави автоматично и в
нашата наредба.
Така че, моля да подкрепим така направеното предложение. Да
защитим най-уязвимите групи и да съобразим нашата наредба с новите
постановки в Закона за местните данъци и такси. Благодаря!
6

ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, тук водеща е
комисията по финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-н Георги
Стоянов ще ни запознае със становището на комисията.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ - Изказване
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги!
Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие
подкрепя така направеното предложение за проект за изменение и
допълнение на Наредбата за местните данъци и такси. Както спомена и г-н
Радев, тя е синхронизирана с последните изменения в Закона за местните
данъци и такси в национален мащаб. Той упомена тука технологията на
новия данък, който се базира на имуществен и екологичен; обхваща други
категории, променят се някои от категориите на колите. В крайна сметка,
досегашното ниво на заложените ставки бяха около 38% от минималните,
сега с тези промени, които предлагаме, се намалят на 24% от минималните
ставки. Наблюдава се едно минимално увеличение на облога в бюджета
спрямо миналата година с тези нови промени.
Сега, в хода на разглеждането на проекта за наредба се установиха
някои технически грешки и неточности, които предлагам на вашето
внимание да ги гласуваме, като г-н Председател, мисля тука да зачета
предложенията, които предлагам.
В §1. В чл.13, т.1 след израза „двигателя е“ израза „в“ се заличава;
В чл.13, ал.1, т.1 буква „в“ израза „1,37 лв.“ да се чете „1,36 лв.“;
В чл.13, ал.1, т.1 буква „г“ израза „1,54 лв.“ да се чете „1,53 лв.“;
В чл.13, ал.1, т.1 буква „е“ израза „2,31 лв.“ да се чете „2,60 лв.“;
В т.2 на §1 изразът „В ал.3“ се заменя с израза „Ал.3“;
В §1, т.4, ал.14 израза „в регистъра по чл.55 от ЗМДТ няма данни“ да
се замени с израза „в регистъра по чл.54 от ЗМДТ няма данни за“; Такава
редакция на текста. И в §2 В чл.17, ал.2 след израза „за съответстващите
на“ вторият израз „на“ се заличава. Това са които комисията предлага за
гласуване.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Стоянов. Ще Ви помоля в
деловодството в писмен вид да представите така прочетените от Вас
промени в наредбата.
Колеги, давам думата на г-жа Кръстинка Дечева да изложи
становището на комисията по нормативна уредба и законосъобразност на
актовете на Общинския съвет.
Кръстинка Дечева (от място) – Обяви, че комисията на свое заседание е
разгледала проекта за изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци и такси и счита, че същата е законосъобразна, съобразена
и синхронизирана с нормите на Закона за местните данъци и такси.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Дечева. Колеги, всички комисии
разгледаха проекта за изменение на Наредбата за местните данъци и
подкрепят така предложения ни проект. Имате думата за изказвания. Не
виждам.
Колеги, пристъпваме към гласуване на точка първа от дневния ред
заедно с направените от г-н Стоянов и комисията по финанси, бюджет и
икономическо развитие изменения и допълнения, Г-н Радев, приемате ли
ги?
Стефан Радев – Приемам, да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – които бяха приети от г-н Радев като вносител.
Колеги, гласуваме точка едно заедно с направените изменения и
допълнения. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
3.
ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - За
4.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
5.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
6.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
7.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
8.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
9.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
10. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
12. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
13. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
14. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
15. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
16. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
17. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
18. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
19. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
20. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
21. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
22. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
23. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
24. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
25. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
26. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
27. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
28. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
29. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
30. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
31. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
32. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
33. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
34. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се
35. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
36. КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 1413
На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци, както следва:
§ 1. В чл. 13:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента –
имуществен и екологичен. Имущественият се определя от стойността на
данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригиран с коефициент
за годината на производство на автомобила, екологичният се определя от
екологичната категория на автомобила.
1. Стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя е
следния:
а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,36 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,53 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,00 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,60 лв. за 1 kW;
2. Коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила:
Брой на годините от годината на производство на
автомобила, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5
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До 5 години включително

2,3

3. Коригиращ коефициент за екологичната категория на автомобила:
Екологична категория

Коефициент

Без екологична категория, с екологична категория
„Евро 1” и „Евро 2”

1,10

„Евро 3”

1,00

„Евро 4”

1,00

„Евро 5”

0,80

„Евро 6” и „EEV”

0,60

2. Ал. 3 се изменя както следва:
„(3) Данъкът за мотопеди и мотоциклети е както следва:
1. За мотопеди – 15 лева;
2. За мотоциклети, както следва:
а) до 125 куб. см включително - 16 лв.;
б) над 125 до 250 куб. см включително - 32 лв.;
в) над 250 до 350 куб. см включително - 46 лв.;
г) над 350 до 490 куб. см включително - 65 лв.;
д) над 490 до 750 куб. см включително - 98 лв.;
е) над 750 куб. см - 130 лв.
3. За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъкът
се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични
категории, по-високи от „Евро 4” – с 60 на сто намаление от определения
данък.”
3. Ал. 6 се изменя така:
„(6) Данъкът за товарни автомобили с технически допустима
максимална маса над 3,5 т но не повече от 12 т, е в размер на 15 лв. на
всеки започнати 750 кг товароносимост.”
4. Създава се нова ал. 14:
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„(14) Когато в регистъра по чл. 54 от ЗМДТ няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното
средство е без екологична категория.”
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. ал. 1 се отменя;
2. ал. 2 се изменя така:
„(2) За автобусите, товарните автомобили с допустима максимална
маса над 3,5 т, влекачите за ремаркe и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологична категория „Евро 4”, данъкът се заплаща с 20
на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6 и „EEV” – с
50 на сто намаление от определения данък.”
3. ал. 4 се отменя;
4. ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че
превозното средство е без екологична категория.
§ 3. В чл. 19, по приложение № 4 към ЗМДТ (патентни дейности), точка 21
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г. с изключение на:
Параграф 3 относно чл. 19, който влиза в сила от 01.01.2020 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-65/18.01.2019 - Проект на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, ще Ви помоля да ни представите накратко
мотивите за изготвянето на тази Наредба.
Стефан Радев – Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа
общински съветници! Повода да предложим тази нова Наредба за
разпореждане с общинско имущество е един протест на прокуратурата по
някой от текстовете на досегашната Наредба и факта че, едни от
аргументите на прокуратурата, които се развиват в съда са чисто
процесуални – за начина по който е приета Наредбата през 2008 г. Факт е
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че, процедурата по приемането на Наредбата тогава не е издържана
законово и много голяма е вероятността или опасността тя да бъде
отменена с чисто процесуални мотиви, за начина по който е приета през
2008 г. И затова инициирахме процедура по приемане на нова Наредба,
която да приемем стриктно спрямо законовата процедура, така че, да
имаме стабилност в тази област на нормативната уредба на общината, като
до голяма степен се възприемат постановките, които са възприети в
старата Наредба, въвеждат се някои нови синхронизации особено със
Закона за устройство на територията.
Една, така, принципна промяна има, свързана с досегашната
възможност да се продължават договорите за наем, които знаете досега се
сключваха за 5 г., но имаше възможност в последствие да бъдат удължени
с решение на Общинския съвет. Един от аргументите на прокуратурата за
незаконосъобразността на Наредбата е именно, че Законът изисква
сроковете по договорите за наем да бъдат определени от Наредбата, а не
определяеми, т.е. да търпят после дискреционно развитие според дадения
случай. Затова и възприемаме този подход. Беше съставена работна група
от общински съветници и от представители на администрацията и проекта,
който внесох, който предлагам е продукт от работата на тази работна
група. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Тук водеща е комисията по
общинска собственост и местно самоуправление. Г-н Котов, заповядайте
като председател на тази комисия да ни запознаете със становището й.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ - Изказване
Уважаеми г-н Радев, уважаеми г-н Митев, уважаеми колеги
общински съветници, скъпи гости на днешното заседание! Постоянната
комисия по общинска собственост и местно самоуправление приема
проекта за нова Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Сливен.
Целта на изготвения проект е съдържанието на същата да бъде приведено в
съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен,
постигане на ясна регламентация в употребата на обществените
отношения, касаещи общинската собственост, както и тяхното по-добро
систематично подреждане.
След като разгледа комисията Наредбата, установихме че, има
няколко технически грешки и затова предлагаме:
В чл.2, ал.2 след израза „общинският съвет приема“ да се добави и
израза „план“, а също така:
В чл.47, ал.1 изразът „Ателиета по чл.43, ал.1, т.1“ да се замени с
израза „Ателиета по чл.44, ал.1, т.1“.

12

ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Котов. Ще Ви помоля в писмен вид в
деловодството да представите вашите предложения за изменения и
допълнения.
Давам думата на г-жа Кръстинка Дечева да ни запознае със
становището на постоянната комисия по нормативна уредба и
законосъобразност на актовете на Общинския съвет.
Кръстинка Дечева (от място) – Обяви, че постоянната комисията по
нормативна уредба, на свое заседание е разгледала предложения проект за
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и счита същата за законосъобразна.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Дечева. Колеги, всички постоянни
комисии разгледаха проекта на Наредбата и го подкрепят. Очаквам
изказвания. Не виждам заявки за изказвания. Колеги, пристъпваме към
гласуване на точка втора от дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 28, "против" - 0 и "въздържали
се" - 4 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 2 от дневния ред, а именно Проект на
наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
2.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
3.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
4.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
5.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
6.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
7.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
8.
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
9.
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
10. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
11. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
12. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
13. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
14. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
15. ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - За
16. ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
17. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
18. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
19. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
20. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
21. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
22. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
23. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
24. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - Въздържал се
25. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
26. КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
27. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
28. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
29. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
30. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
31. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се
32. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 1414
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за Общинската собственост, чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от
АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, съгласно приложението.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-30/10.01.2019 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, с няколко думи да ни запознаете с
предложението.
Стефан Радев – Предложените изменения в Наредбата за обществения ред
на територията на община Сливен са мотивирани от множество сигнали и
жалби на граждани, във връзка с шума, който се вдига в жилищни райони.
Затова предлагаме да въведем забрана за изграждане на автомивки,
автотенекеджийници и подобни работилници и заведения в жилищните
райони, така че главния архитект да има основание да не разрешава
изграждането на такива обекти, защото, истината е, че по Закона за
устройство на територията е допустимо, и в същото време да намалим
допустимото работно време на вече съществуващи и разрешени такива
обекти на територията на жилищните райони. Като тук, трябва да търсим
баланса между интересите на живущите и, разбира се, интересите на
хората, които там в тези работилници и сервизи си изкарват доходите и
респективно на тях и на заетите в тях хора, като в търсенето на този
баланс, според мен, превес би трябвало да имат интересите на живущите в
районите. Първо: защото това са райони по принцип за живеене и второ:
защото те са много повече като хора. И все пак, такъв баланс трябва да
има. Смятам, че предложението ни съдържа именно такъв баланс.
Благодаря.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Тук, колеги, водеща е
комисията по нормативна уредба и законосъобразност на актовете на
Общинския съвет. Г-жо Дечева, заповядайте да ни запознаете със
становището на комисията.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА - Изказване
Комисията по Нормативна уредба на две свои заседания разглежда
тази наредба, като последното заседание от вчера, на 30-ти, допуснато е в
предложението една техническа грешка в чл. 34, ал. 1, като са задраскани
абсолютно всички, в предложението, текстове.
Би следвало чл.34, ал.1 да се измени и добива следното съдържание:
„Разрешеното работно време на заведенията за хранене и развлечения и
други търговски обекти е както следва:
1. за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено
предназначение от 07.00 часа до 22.00 часа.;
2. за обекти, извън случаите по т.1, намиращи се в жилищни
квартали: от 06.00 часа до 23.00 часа.;
3. за автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и
демонтаж на гуми, намиращи се в жилищни квартали: от 07.00 до 14.00 и
от 16.00 до 22.00 часа.“
По принцип, комисията счита че, предложения проект за Наредба за
обществения ред, за промените в Наредбата за обществения ред на
територията на община Сливен е законосъобразна.
А сега, използвам микрофона, нещо чисто лично да кажа и
евентуално да направя едно предложение. Считам че, интересите на
гражданите наистина са приоритет и той трябва да се зачита, но все пак
малко доста по-строго е подходено в промяната в Наредбата, във връзка с
дейностите в обекти, които вече са изградени в кварталите: като автомивки
или работилници за монтаж и демонтаж на гуми, че времето се спира да
тече от два до 16 часа. Лично моето мнение е че, все пак като човек от
бизнеса, не може чисто практично да спре точно в два часа. Така или иначе
някаква дейност е започнала. Считам, че точно тези обекти нямат някакъв
постоянен шум да излиза от тях, по скоро е периодично или инцидентно.
Затова считам и правя лично предложение в точка 3 текста да звучи: „за
автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на
гуми, намиращи се в жилищни квартали: от 07.00 до 22.00 часа.“
Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Дечева. Ще Ви помоля в писмен вид
предложенията в деловодството. Колеги, имате ли изказвания по проекта
за изменение на Наредбата? Не виждам.
Г-н Радев, току-що комисията по Нормативна уредба предложи
няколко изменения и допълнения към наредбата, включително и в лично
качество г-жа Кръстинка Дечева предложи изменение. Приемате ли ги?
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Стефан Радев – Приемам.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, г-н Радев приема току-що предложените
изменения и допълнения.
Реплика от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, става въпрос за § 3. В чл. 34, ал. 1, само за
точка 3, т.е. окончателния вариант, който Вие приемате е „за автомивки,
автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на гуми,
намиращи се в жилищни квартали: от 07.00 до 22.00 часа.“
Стефан Радев – Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Това е предложението, което г-н Радев приема по
отношение на точка 3 за автомивките и автотенекеджийските услуги.
Колеги, изказвания? Преминаваме към гласуване заедно с направените и
приети от вносителя изменения и допълнения. Гласуваме точка 3 от
дневния ред.
Колеги, с 33 гласа „за“ и гласуване на ръка на г-н Васил Петров – с
34 гласа „за“, 1 – „против“ и 1 – „въздържал се“ – току-що приехме и
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на
територията на община Сливен.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 1 и "въздържали
се" - 1 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
4.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
5.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
6.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
7.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
8.
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
9.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
10. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
11. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
12. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
13. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
14. ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - За
15. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
16. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
17. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
18. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
19. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
20. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - Против
21. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
22. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
25. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
26. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
ВАСИЛ ПЕТРОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1415
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 3а със следното съдържание:
„Чл. 3а (1) С цел опазване здравето и осигуряване условия за
спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:
1. Извършването на всякакви видове дейности, причиняващи шум,
вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други
подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство;
2. Построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници
за монтаж и демонтаж на гуми в Централна градска част на гр. Сливен.
(2) В останалата част на град Сливен, с изключение на промишлена
зона, построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за
монтаж и демонтаж на гуми се разрешава само след изрично писмено
съгласие на собствениците на съседните имоти.“
§ 2. Създава се нов чл. 3б със следното съдържание:
„Чл. 3б (1) В обектите, където преди влизането в сила на тази
Наредба е разрешено да се извършва производствена, търговска или друга
стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации,
излъчвания,
замърсявания,
надвишаващи
допустимите
норми,
задължително се изграждат и монтират вентилационни системи, както и
необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните изисквания,
отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на
хигиенните норми в сградата, където се намира.
(2) При наличие на жалби за шум и вибрации от собствениците или
лицата стопанисващи обектите по ал. 1 се изисква протокол, издаден от
Регионалната здравна инспекция или друга акредитирана лаборатория, за
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замерване на шума в и около обекта, вибрациите и отделянето на вредни
течности и газове (флуиди), с който да се удостовери, че не се превишават
допустимите санитарно-хигиенни норми.
(3) В случай, че лицата откажат да предоставят протокола по ал. 2 до
7 дни или въз основа на предоставения протокол се установи, че
допустимите санитарно-хигиенни норми се превишават, временно се
отнема правото да се извършва дейността до отстраняване на допуснатите
нарушения.
(4) Налагане на принудителни административни мерки по реда на
Закона за защита от шума в околната среда, се осъществява от длъжностни
лица определени от кмета на общината.
§ 3. Чл. 34, ал. 1 се изменя и добива следното съдържание:
„Разрешеното работно време на заведенията за хранене и развлечения и
други търговски обекти е както следва:
1. за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено
предназначение от 07.00 часа до 22.00 часа.;
2. за обекти, извън случаите по т.1, намиращи се в жилищни
квартали: от 06.00 часа до 23.00 часа.;
3. за автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и
демонтаж на гуми, намиращи се в жилищни квартали: от 07.00 до 22.00
часа.“
§ 4. В чл. 49, ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) Писменото уведомление за провеждане на мероприятие по
ЗСММ се отправя до кмета на Общината най-малко 48 часа преди началото
на мероприятието.“
Допълнителни разпоредби
§ 5. Създава се нова т. 6 към § 1, със следното съдържание:
„6. Централна градска част е зоната определена в чл. 3, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране
на моторни превозни средства на територията на Община Сливен.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-29/10.01.2019 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, ще Ви помоля с няколко думи да ни
разясните за какво точно става въпрос и за какво е предложението.
Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Предложението за промяна на местните такси, на Наредбата за
местните такси, е свързано с предложение на директора на Регионалната
библиотека „Сава Доброплодни“ за промени и въвеждане на нови услуги,
за които се плащат такси от библиотеката и прецизиране на режима за
други такси. Така че, ви моля да го подкрепите. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Тук, водеща е комисията по
финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-н Стоянов, заповядайте да
ни запознаете със становището на комисията.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ - Изказване
Уважаеми колеги, постоянната комисия по финанси, бюджет и
икономическо развитие подкрепя така направеното предложение за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен. Междувременно обаче, е постъпило предложение от
директора на Регионалната библиотека, г-жа Росица Петрова-Василева, да
се допълни проекта за Наредба, като бъдат променени някои точки. Става
въпрос за следното:
В §1 се създават нови точки със следния текст:
„14. Точка 6 се отменя.
15. Точка 12.2. се отменя.
16. Точка 12.5. се отменя.
17. Точка 12.6. се отменя.“
Тава са направените предложения от г-жа Петрова.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Стоянов. Ще Ви моля в
деловодството, в писмен вид предложенията. Г-жо Дечева, да Ви помоля за
становището на комисията по нормативна уредба и законосъобразност на
актовете на Общинския съвет.
Кръстинка Дечева (от място) – Заяви, че комисията по нормативна уредба е
разгледала проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен и счита
предложението за законосъобразно.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря. Колеги, комисиите, които разгледаха
предложението го подкрепят. Чувам шум в залата по повод на това, че
някои колеги явно не разбраха предложението. Колеги, във всички
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комисии го разгледахме. Има един проект за Наредба, който беше
публикуван и в сайта на Общински съвет, който разглеждахме.
Допълнително, после дойде едно предложение на г-жа Росица Петрова.
Тъй като тя е в работна група за новия Закон за обществените библиотеки
и тя ни предложи, за да не променяме отново в бъдеще нашата Наредба, да
отменим още няколко такси. Всъщност г-н Стоянов предложи нейното
предложение за отмяна на такси. Не виждам нищо лошо в това.
Имате ли предложения? Заявки за изказвания? Не виждам. Колеги,
гласуваме точка 4 заедно с направените от г-н Стоянов
Г-н Радев, приемате ли направените предложения?
Стефан Радев – Приемам, да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – и приети от вносителя изменения и допълнения.
Гласуваме точка 4 заедно с направените изменения и допълнения.
Колеги, с 30 гласа „за“…
Галина Вучкова (от място) – И аз гласувам „за“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – и г-жа Галина Вучкова „за“. С 31 гласа „за“, 1 –
„против“, 2 – „въздържали се“ приехме Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 1 и "въздържали
се" - 2 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
3.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
4.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
5.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
6.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
7.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
8.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
9.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - Против
10. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
11. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
12. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
13. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
14. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
15. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
16. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
17. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
18. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
19. ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - За
20. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
21. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
22. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
25. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - Въздържал се
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ГАЛИНА ВУЧКОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1416
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 55, ал. 2, подраздел Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 7 се отменя.
3. Точка 8 се отменя.
4. Точка 9 се отменя.
5. Точка 10.2. се изменя както следва:
„10.2. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни“
6. Точка 10.2.1. се отменя.
7. Точка 10.2.2. се изменя по следния начин:
„10.2.2. Справки от външни мрежови ресурси и бази данни:
а/ на тема – 0,50 лв.
б/ документ – 0,20 лв.”
8. Точка 10.2.3. се отменя.
9. Точка 11 се изменя по следния начин: „11. Копиране на
библиотечен документ /за страница/ - за едно копие:
а/ едностранно - 0,10 лв.
б/ двустранно - 0,15лв.“
10. Точка 12.3. се отменя.
11. В точка 13 буква „б”, се отменя.
12. Създава се нова точка 21, със следния текст:
„21. Прехвърляне на информация /с консумативи на библиотеката/,
на CD, DVD - 1,50 лева.“
13. Създава се нова точка 22, със следния текст: „22. Ламиниране на
документи с фолио 160 микрона:
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а/ формат А6 - 0,40 лв.;
б/ формат А5 - 0,70 лв.;
в/ формат А4 - 1,00 лв.“
14. Точка 6 се отменя.
15. Точка 12.2. се отменя.
16. Точка 12.5. се отменя.
17. Точка 12.6. се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-43/14.01.2019 - Утвърждаване на списък на общинските жилища по
предназначение за 2019 год.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания, колеги? Не виждам. Гласуваме точка 5 от
дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 5 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
4.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
5.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
6.
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
7.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
8.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
9.
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
10. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
11. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
12. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
13. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
14. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
15. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
16. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
17. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
18. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
19. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
20. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
21. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
22. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
23. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
24. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
25. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
26. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1417
На основание чл.42, ал.2 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за
2019 год., съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-44/14.01.2019 - Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2019 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят.
Знаете, че във вашите системи има направени изменения и
допълнения към това предложение, които бяха разгледани от комисиите и
приети. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 6 заедно с
направените изменения и допълнения към нея.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 6 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
3.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
4.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
5.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
6.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
7.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
8.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
9.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
10. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
12. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1418
На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2019 г., съгласно приложение І.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-52/16.01.2019 - Проект за бюджет на община Сливен за 2019 г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, ще Ви помоля за становище като
вносител.
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен - Изказване
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин
председател, на пореден етап сме от бюджетната процедура за 2019 г.
Всички сте разглеждали бюджета, който сме предложили. Обявили сме го
и на обществеността за публично обсъждане. Общата рамка на бюджета,
ако мога да кажа, въпреки че не е много коректно така да се определя, с
една цифра бюджета, но ако говорим за приходната и разходната страна,
около 108 милиона е общата рамка на бюджета, като той като финансов
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план затвърждава политиката, която досега сме водили, а именно да
осигурим здрави финанси за нашата община като много важна основа за
развитието на общината и изпълнението на функциите на общината, които
има в различните направления. Тенденцията, която досега с последните
три бюджета, ще затвърдим и тази година с отчета на бюджета за 2018 г., е
към все по-голямо като процент изпълнение на бюджета на община
Сливен, на този финансов план. Да припомня, че през 2015-та то беше от
порядъка на 55-60%. Сега за 2018-та очаквам да надхвърлим 80% и да
продължаваме с такива темпове и през 2019 година, за да стигнем 100%
изпълнение, т.е. едно към едно това което планираме, което обещаваме да
се случи с бюджета, да се случва едно към едно.
Голямата разлика от досегашните бюджети е, че вече на практика
нямаме просрочени задължения, които да изплащаме. Да, имаме
задължения от стари периоди, които са разсрочени във времето, планирани
за плащане и ще продължим с тяхното обслужване, но нямаме задължения
по издадени сега фактури, които е трябвало да платим не са платени и ще
плащаме с парите от 2019 г. Това определя и една друга голяма разлика, че
вече доста повече средства, собствени средства на община Сливен,
насочваме от плащане на стари задължения към капиталовата програма на
общината. Ако така погледнете по-внимателно цифрите ще видите, че
предвидените средства за капиталови разходи със собствени средства на
община Сливен през 2019 г. са 100% повече от 100% повече отколкото са
били през 2018 г.
А ние, освен доброто функциониране на структурите, които има
общината, на дейностите, които трябва извършва, много очаквания има от
гражданите към нас и за реално подобряване на физическата среда и
именно капиталовата програма е инструмента за подобряване на тази
среда. Продължаваме една тенденцията, която имахме и досега, да
разчитаме на подкрепа от централния бюджет. И през следващата 2019
година сме заложили обекти, на практика най-големите обекти инфраструктурни, именно със средства, получени от централния бюджет.
И мисля че, това е голямо облекчение за всички граждани на Сливен, че
тези обекти се случват и ще се случат, без да е необходимо всички ние да
събираме средства от гражданите на Сливен, включително и от хората в
тази зала, а използваме за целта национален финансов ресурс и изобщо
тенденцията да използваме всички възможни инструменти, за да
привличаме средства за публични инвестиции в нашия град, продължава и
с бюджета за 2019 година.
А изпълним бюджет: както казах за тенденцията за процент на
изпълнение, един голям въпрос има за мен, който стои за 2019-та, който е
адресиран с бюджета, който го прави малко по-натегнат за да си изпълним
целите и задачите – това е връщането на безлихвения заем, който
получихме във връзка с оздравителния план. Знаете то е предвидено за
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2019 г. на четири вноски да го върнем. Моята надежда е и желание е да не
го връщаме или да не го връщаме целия, най-малкото има такава
възможност по закон. Разбира се, тук ще е важно становището на
Министерството на финансите. Знаете, че не бяхме много стриктни в
изпълнението на плана и споразумението, което имахме с Министерството
на финансите, особено това, което направихме с данък сгради преди две
години, общо взето да облекчим най-големите фирми. И това е риска за
мене през тази 2019 година. Ще работим в тази посока, надявам се на
подкрепа от всички съветници и всички групи. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, водеща е комисията по
финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-н Стоянов, заповядайте да
чуем становището на комисията.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ – Уважаеми колеги, постоянната комисията по
бюджет, финанси и икономическо развитие разгледа така предложения
вариант за бюджет на свое заседание и го подкрепя. Самият бюджет е
разработен с нормативната уредба на страната: със Закона за държавния
бюджет, със Закона за публичните финанси и има се предвид също така и
методиката по чл.17 от Наредбата за изготвяне на държавния бюджет, а
освен това е съобразен и с Плана за финансово оздравяване, който ние го
приехме тука в зала преди две години – 2017-та. След уточняване на
преходните остатъци и допуснати някои грешки, пред вас е, така, бюджета
вие всички сте го разгледали. Няколко, така, думи, понеже става въпрос за
бюджет ще зачитаме и числа тука.
Като конструкция, най-общо в бюджета са планирани приходи от
108 896 685 лв. или имаме увеличение на планираните приходи спрямо
началния бюджет на 2018 г. с 5.6%. От тях 65 668 762 лв. са приходите за
финансиране на делегирани държавни дейности или така наречените
делегирани държавни бюджети, което е завишение или един ръст от
16.7%. Местните приходи са в размер на 43 227 923 лв. Разходите
планирани в бюджета за 2019-та са също 108 896 685 лв. Общият обем на
средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности или
разходната част също е в размер на 65 668 762 лв. В сравнение с разходите
спрямо миналата година също имаме едно завишение с 16.7%. Разходите за
местни дейности са в размер 43 227 923 лв., като те пък са занижени с 7.7
на сто спрямо 2018 г. Това, така, като конструкция, са най-общите числа.
Иначе при разглеждане на бюджета винаги най-голям интерес и найтака за обсъждане и за всички вас предизвикват капиталовите разходи за
планирания период, които подробно са пред вас в Приложение №3. За 2019
г. в бюджета са предвидени 19 217 315 лв. капиталови разходи по
съответните параграфи и функции. Професионално погледнато по
параграф 51 „Основен ремонт на дълготрайни активи“ има заложени
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7 583 035 лв. разпределени по функции. Основните, така, по основната
функция, функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“. В тази функция основните
обекти са: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични
настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината“
за 850 000 лв.; друг обект „Основен ремонт на тротоарни настилки 737 000
лв.; друг обект е „Възстановяване на уличната мрежа в град Сливен по
Постановление № 315 за 2 млн. и 500 хил. лв.
Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ така
се откроява със своя мащаб обект „Основен ремонт на Спортен комплекс
Асеновец“ в град Сливен, също по постановление или държавно
финансиране, постановление 315 от 19.12.2018 г., както казах за 1 395 802
лв.
По § 52 „Придобиване на дълготрайни активи“ са предвидени 11
095 709 лв., разпределени по съответните функции, като пак по размер,
така, се откроява функцията 06 „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално строителство и опазване на околната среда“ в §5206
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ са посочени следните, така, по
открояващи се големи обекти: „Реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа в кв. „Сини камъни“ за 680 790 лв.; „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация за зелени и биоотпадъци и доставка на техника
и оборудване за 1 500 000 лв.; „ Благоустрояване на бул. „Хаджи Димитър“
по плана на централна градска част гр. Сливен за 1 772 210 лв. по
постановление № 283.
В Приложение 3А е дадена разшифровка на капиталовите разходи по
§40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“.
Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи са в размер
на 11 800 000 лв. Постъпленията от продажба на общински нефинансови
активи, с които се финансира текущ ремонт са 443 307 лв., а постъпленията
от продажба на общински нефинансови активи, с които се финансират
текущи разходи са 4 262 910 лв. и постъпленията от продажба на общински
нефинансови активи, с които се финансират капиталови разходи са в
размер на 6 384 117 лв.
Бюджетът, така погледнато, а от практиката - вече стана три години,
виждате, че е, така, един реално изпълним бюджет. Непрекъснато се
увеличават процентите на изпълнение на бюджета, както спомена и г-н
Радев. Насочен е към утвърждаване на постигнатата финансова
стабилност, разумно и професионално управление на разходите, а от там и
подобряване качеството на живот на гражданите на община Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Стоянов. Колеги, при обсъждането и
гласуването на бюджета на община Сливен задължително трябва да бъде

27

изслушано преди това становището на комисията по нормативна уредба на
общинския съвет. Г-жо Дечева да чуем становището на комисията.
Кръстинка Дечева (от място) – Обяви, че комисията на свое редовно
заседание е разгледала предложението за Проект на бюджет на община
Сливен за 2019 г. и счита същото за законосъобразно.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, проекта за бюджет беше разгледан от
всички постоянни комисии, които го подкрепят.
Почваме с изказванията. Политическо изказване на г-н Атанас
Делибалтов. Заповядайте г-н Делибалтов.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ - Политическо изказване
Благодаря г-н Председател за предоставената ми дума. Уважаеми
дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Кмете, уважаеми гости
на днешното заседание! Аз взимам политическо изказване като ще си
добавя и 5 минутки изказване, ако се наложи разбира се. Ще помоля за
вашето търпение. Този път няма да се старая да чета дословно цялата
информация, по отношение на различните функции в бюджета, а ще се
опитам да подходя по друг начин.
Бюджетът, разбира се, като основен регламент за развитието на
общината го приемаме вече за четвърти пореден път при това управление с
кметуването на г-н Радев и управлението на ПП ГЕРБ и е оформен разбира
се добре, чисто, чисто организационно подреден, хубав бюджет. Но хайде
с моя анализ малко по-късничко.
Сега, по обсъждането на проекта за бюджет 2019-та БСП и
обществеността на община Сливен имаме следните конкретни позиции,
БСП има следните конкретни позиции:
Първо: подкрепихме хората, изразили недоволство за скоростното
обсъждане на бюджета по време на Коледа преди Нова година; на второ
място: в обсъждания вариант посочихме, че няма никаква конкретика по
капиталовата програма. Сега вече има. Трето: изразихме несъгласие с
принципите, по които е съставен проекта на бюджет 2019-та на община
Сливен и разминаването им с принципите, заложени в Закона за
публичните финанси, съгласно които кметът на общината разработва
проект на бюджета на общината със съдействието на кметовете на
кметства и кметовете на райони, а в настоящия проект не личи, не личи
такова взаимодействие. Кметовете са направили предложения, но и до
момента не знаят и няма обратна връзка какво е включено в проекта на
бюджета. На четвърто място: в проекта на бюджет 2019 г. няма никакви
конкретни мерки по привличане на инвеститори, така че, финансовите и
икономическите потоци да не заобикалят община Сливен. Трето: проектът
намалява делът на средствата за заплати, осигуровки и издръжка на
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дейностите със социален характер. Участието на общината с проекти за
финансиране трябва да надгражда реалната социална дейност, а не да е
основна форма за финансиране на дейностите, както е в редица социални
дейности, финансирани от общинския бюджет. Социалните проблеми се
увеличават във връзка със застаряването на населението и ниските доходи.
В бюджета, вместо тези слоеве да се подпомагат по-активно, средствата се
намаляват.
В предложения вариант на бюджет повечето от тези бележки не са
отразени. Направените конкретизации на разпределение на издръжка в
сравнение с проекта на обсъждането само потвърждават изводите ни за
недофинансиране на основни социални дейности.
Конкретните изводи по бюджет 2019 г. са свързани със следното:
Групата на общинските съветници от БСП приема за нормална
рамката на бюджета от 100-110 млн. лв. Рамката е реална база за съставяне
на бюджета на община Сливен при отчитане на ресурси, с които общината
разполага и на функциите, които изпълнява. Разбира се, че по-малките по
обем бюджети дават възможност за по-голям контрол, както от страна на
политическите субекти, така и за упражняване на обществен контрол при
изпълнението им. Това дава възможност за по-ясно открояване на реалните
намерения на управляващите, но и за по-засилен обществен контрол по
реализацията на бюджета.
Тази рамка е свързана с размера на дълга на общината и платимите
дългове през 2019 година. Те се определят от нормата на сега действащите
финансови документи (Закона за публичните финанси, действащи и в
предходните години). И той вече е 29 млн. и 4 признат дълг и е в рамките
на 30 млн. законово разрешен дълг от държавата.
Анализът на бюджет 2019 година, в съдържателен план, показва, че
чрез него не се очертават алтернативи, освен една - той е типично
предизборен бюджет. Във финансирането на всички функции и дейности е
възприет принципа на „всекиго по нещо“. Бюджетът става все поразбалансиран по линия на държавно финансиране и местни приходи. А
държавата естествено първо гарантира собствените си приоритети, а след
това приоритетите на общините. Скоростта, с която започва да намалява
делът на местните приходи в бюджета, е крайно обезпокоителна. Тя води
до това община Сливен в близко бъдеще да не може да формулира и
финансира дори елементарни приоритети, изискващи минимални средства.
Това не е… Така, това ще го пропуснем.
Уважаеми колеги, ще направя един коментар върху три – моля за
малко повече внимание, ако някой иска нещо да каже …
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, моля Ви за тишина и да се уважаваме един
друг.
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АТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Аз няма да ви досаждам дълго време,
повярвайте.
По функция „Образование“ увеличението е с 42 080 530 лв. през
2018 г. Основен принос за увеличаването има от страна на държавата,
която увеличава субсидията със 7 147 712 лв., т.е с 18,15%, като средствата
за местни дейности се увеличават само със 71 822 лв., т.е. 2,65%. Едва ли с
този бюджет ще се осигури така бленуваното преструктуриране на
училищната мрежа. Общинското финансиране е едва 5,64%. Каква
общинска политика може да се осъществява с този ресурс? Много слаба бих казал аз. Разходите за заплати и осигуровки са 64,24% от общия обем
на разходите за функция „Образование“ и относителния им дял се
увеличава с 2,44 процентни пункта в сравнение с 2018 г., а това означава,
че делът на разходите за издръжка и капиталовите разходи спада. Тази
функция е подценена в общинския бюджет. Ако се сравни относителния
дял на разходите от общинското финансиране във функция „Образование“
през 2016 г. 9,19% с този от 2019 г. 5,65% ясно проличава намаление от
62,69% в структурата на разходите.
Същата работа, няма да ги цитирам имате разпространена наша
позиция пред вас, вие можете да ги погледнете процентите там, е във
функция „Здравеопазване“. Там проличава намаление с 2,29, близо два
пъти и половина в структурата на разходите се получава такова намаление.
По функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
намалението е с повече от 2,88 пъти в същата структура на разходите.
Уважаеми дами и господа, бюджетът както казах е основна рамка за
функционирането на общината и за въздействие върху социалния статус на
нейните жители. Това въздействие през този вече почти три годишен и
половина период, на който всички сме свидетели, в който всички вземаме
активно участие от тук присъстващите общински съветници, кмет,
администрация и така нататък, е по моя гледна точка, а и не само, меко
казано негативно, меко казано негативно. Бюджетът, пак казвам е като
слънце, само че то свети, но не топли. Общо взето, развитието на
икономиката в Сливенска община го няма, то отсъства. А най-големия
проблем, който виждам аз, това е в демографския, в демографската сфера.
Ние не сме наясно първо, понеже аз не си спомням от колко време не е
правено реално преброяване и очертаване на ясната картина върху това
какви категории население има в Сливенска община, какви възрастови
граници и т.н., но искам да ви кажа, че демографията в град Сливен никак
не е благоприятна.
От друга страна, ние заделяме, т.е. общината предлага,
администрацията предлага да се заделят ресурси за една много прилична
капиталова програма. Капиталовата програма по същество няма нищо
лошо да бъде изпълнявана, до голяма степен е с усвояването на ресурси от
един 18 милионен преходен остатък, което се случва за първи път в
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историята на Сливенска община - такъв голям остатък да бъде прехвърлен
за следващ период и ние го подкрепяме. Не можем да бъдем против това.
Но в този ред на мисли, аз искам да поставя въпроса къде остава грижата
за хората. Лустрото е чудесно, украшенията са чудесни, хубавите улици,
хубавата канализация, която вече много години наред чакаме да се
довърши - фиксирам тук и проблемът с пречиствателната станция, която
все още не е заустена.
Въпросът е какво се случва с хората в Сливенска община. Освен че,
по мое усещане, пак повтарям, че нямаме официална статистика по този
въпрос, Сливенската община драстично намалява. Ние намаляваме. Съвсем
наскоро, ще ме прощавате за малко мрачния пример, но това е живота.
Смъртта е част от живота. Бяхме на погребение на един мой близък
приятел, който си отиде от този свят, да го прости Господ и се наложи да
изляза навън за разговор по телефона. В рамките на три-четири минути се
наредиха три катафалки една след друга. И попитах единия от
собствениците на фирмите: А бе човек, какво става? Казва: г-н
Делибалтов, да Ви кажа през последните две години Сливен в буквалния
смисъл на думата измира. Това, което виждах там и това, което видях и
като разрастване, териториално, на гробищния парк – в един момент може
да ужаси човек и тези думи също.
По отношение на празните училища. Говоря за функция
„Образование“. Да оставим въпроса, че по национално изследване в
България учениците излизат 60% функционално неграмотни, да го оставим
настрана този въпрос. Дето излизат, ама в Сливен няма и ученици.
Младите хора драстично намаляват в нашата община.
Що се отнася до инвестициите, инвестиционния процес. Уважаеми
дами и господа, инвестициите в Сливен са нищожно малки. След
влизането на „Миролио“ тук, на „Язаки“ отчасти този процес е на приливи
и отливи, но според мен, според нас от БСП е със затихващи функции.
Говоря всичко това, за да направите преценка как може да се прехвърли от
бюджетирането, от основния закон, рамка за развитие на общината през
тези три години и четвърта вече, върху тези процеси. Ерго, тези бюджети
като слънце всъщност не дават възможност за развитието на града.
Напротив, градът ни не се развива добре. Това тук ще си позволя да ви
запозная с една много интересна справка, която си направихме труда да
намерим и да направим, за да не съм голословен. Касае изследвания на
Националния статистически институт и на Института по пазарна
икономика, но преди да ви запозная с това, искам да ви кажа, че… да дам
пример за капиталовите разходи, сравнено напримерно с град Габрово.
Град Габрово както знаете, който не знае да го информирам беше кмет
навремето г-н Томислав Дончев. Г-н Томислав Дончев отговаря по
европроектите в правителството на ГЕРБ, в Министерския съвет. В
Габрово за последните четири-пет години сега, да не сгреша точно, но там
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някъде, в капиталовата програма, в капиталовото развитие, т.е. булеварди,
градинки, санирания, ВиК и т.н. бяха вкарани повече от 120 милиона. Но в
разговори с мои колеги от Габрово, аз научавам същата информация,
каквато давам и тук за Сливен. Габрово се изпразва. Габрово намалява
чисто в населението. Ерго, капиталовите програми са много хубаво нещо,
но когато няма производство и възможност за нормално съществуване и
прехрана хората естествено напускат тези центрове и търсят местата,
където ще намерят възможност за прехрана.
По въпроса за европроектите искам да кажа, че… а даже и за средата,
за обстановката в градовете ще припомня един свой стар любим пример.
Може да досадя на аудиторията и на г-н Кмета, но в предизборната му
кампания непрекъснато чувах, че ние ще изравним изгледа на града и
благоустройството му с тези на Стара Загора и на Бургас. Аз не виждам
такова нещо. И явно няма и да видя. Давам за пример само Спортната зала,
която се строи в Бургас, която струва около 60 млн. някъде. Да не
говорим… Да. Това е мисля достатъчно сравнение.
Така че, уважаеми дами и господа, хубаво е да строим, но
преимуществено трябва да мислим за човешкия фактор, за хората, които
живеят тук и да направим така, че да ги оставим да живеят, т.е. да създадем
възможност да живеят нормално, да се хранят нормално и да имат
възможност да обучават децата си, да ги раждат и т.н. Вие ме разбирате
много ясно какво искам да кажа. Но реалният резултат е друг от
управлението, което вече е на три години и половина. Не само от това
разбира се управление, защото всички бюджети от 30 години насам явно
водят до тази ситуация. Въпросът е, че през последните 16 години
примерно уважаемите колеги от ГЕРБ, говоря за политическата партия,
управлява вече трети мандат и се гласи да поеме управлението и четвърти.
Реплика от зала.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ - Това казвам. Само че, какви са резултатите от
това – това е въпросът. И то в тази посока, която анализирам и говоря аз.
Това са фактите. Дори и циганската махала вече има изпразване, напускат.
Заминават от Сливен, заминават от България. Да не говорим за хората от
българския етнос. Аз не мисля, че това е нещо хубаво за града, защото ако
ние имахме правилни политики досега може би щяхме да сме се справили
с този проблем. Но това е друг въпрос.
В крайна сметка, уважаеми дами и господа, да ви запозная все пак с
две изследвания, както казах, на Националния статистически институт е
едното. В Сливен брутния вътрешен продукт на глава от населението е
около 7 000 – 7 090 лв. След нас са само Силистра, с мисля около 300 лв.
по-малко. Всички останали са преди нас - включително и Видин,
включително и Разград и който се сетите друг областен град.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Делибалтов, ще Ви помоля да се ориентирате,
вече говорите 20 минути. Толеранс Ви дадохме около пет минути.
Говорите 20 минути. Ще Ви помоля да се ориентирате към приключване.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Ориентирам се, това казвам. Та, това е
изследване на Националния статистически институт, който ясно показва
какво е нашето място като приход на глава от население в България.
Да ви кажа и един резултат от наше проучване, всъщност не наше
проучване, а информация, която сме взели от едно изследване направено
от Института за пазарна икономика 2017 г. и с това приключвам, уважаеми
дами и господа. Института по пазарна икономика казва следното: Ние се
опитахме да направим разпределение на България не по границите на
областите, а по икономическите центрове, т.е. там където има
възможности за икономическо развитие в по-големи обеми. Сливен не
фигурира в това изследване, Сливен е бяло поле. Фигурира Стралджа,
Ямбол, фигурира Нова Загора. Сливен не фигурира. Не че тук няма
възможности за развитие - икономически. Има, разбира се. Ако ние се
заемем по-сериозно с работата си може би ще създадем такива
възможности, но в момента такива възможности в Сливен няма. И найважното центровете за икономически силни развити области с периферии
се очертават в много тесни места, като София-Пловдив, като Русе-Шумен,
а от гледна точка на нашата територия, на нашия район ние сме отбелязани
като бяло петно. Това са резултати, които аз не съм си изсмукал от
пръстите си и те са изключително тревожни, независимо от балансираните
бюджети, които правим. Благодаря ви за вниманието.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Делибалтов. Има думата г-жа
Мариета…
АТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – И да кажа, БСП няма да подкрепи такъв
бюджет. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодарим г-н Делибалтов, това не беше
изненада за никой. Има думата за изказване г-жа Мариета Петкова.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА - Изказване
Уважаеми дами и господа, уважаеми гости на днешното заседание, аз
ще се постарая да бъда доста по-кратка. Постарах се, поработих по
отношение на бюджета, разгледах предходни бюджети, разгледах
внимателно отчета за 2017-та, който ни беше предоставен и бяхме
гласували август месец миналата година. И това което ми прави
впечатление, че съпоставяйки сега предложения бюджет за 2019-та спрямо
този, който беше последно гласуван с поредното изменение декември
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2018-та, не само рамката, а и основните позиции на приходи и разходи
почти на 100% съвпадат, което означава, че ние за поредна година ще
имаме тенденция на замръзнало развитие в цялата община, на затягане на
коланите и на липса на перспектива за много хора в общината.
Прави впечатление, че капиталовата програма повтаря и прехвърля
стари обекти от преди две и повече години. Даже в случая има и обекти,
които са отпреди шест и повече години. Има позиции, които са посочени
само символично - обичайно. И най-важните дейности, които са нови и
очаквани, са посочени само в една-две позиции, които да бъдат нови
обекти, започнати през 2019-та.
Общината ни се нуждае от много сериозно разработване на стратегия
за задържане на младите хора, аз се повтарям след г-н Делибалтов, и
въобще на хората на територията на града ни, защото вече става дума за
отлив не само на специалисти, но и на хора със средно образование. Няма
нищо предвидено за развитие на инвестициите и за привличане на
инвеститори на територията на общината. Какво ще правим със Свободни
икономически зони, нали щяхме да изграждаме такава и за това няма нищо
предвидено.
През предходните години създадохме две общински предприятия.
Едното беше „Градска мобилност“, другото е „Озеленяване и гробищни
паркове“. И двете общински предприятия трябваше да реализират
икономия в бюджета. Само че, аз не знам каква икономия реализират
защото само за работни заплати през 2019 г. в Общинско предприятие
„Градска мобилност“, само за работни заплати повтарям са предвидени 255
хил. лв., а в „Озеленяване и гробищни паркове“ 708 хил. лв. господа.
Отделно са другите разходи, които се предвиждат за издръжка на тези
предприятия. И реално, ние какво правим – икономисваме ли или
инвестираме и закупуваме техника и създаваме, не знам какво да кажа,
работни места създаваме ли не създаваме ли, просто раздаваме някакви
заплати. По-скоро имитираме икономии.
Синята зона е поредния бирник за джоба на нашите съграждани.
Изобщо неефективно работеща. Видно е за всички. Само като се разходите
по претъпканите площадки от демонтираните гаражи и видите как са
натъпкани едва ли не на два етажа паркирани автомобили вътре, а пък
самата „синя зона“ стои празна. До ден днешен, паяк не знам има ли няма
само виждам по медиите - купен. Ще тръгне ли да събира коли, няма ли.
Глоби не виждам на незаконно паркирали. Не знам, вече втора година тази
„синя зона“ отказва хората да си плащат таксите и да се регистрират. И
отново рекетира само живеещите в центъра и тези, които са изрядни
платци на данъци.
Това, което искам само да подчертая на финала на моето изказване,
че ние отново няма да ползваме европейски проекти за инвестиции в
инфраструктурни обекти. Това, което е предвидено е финансиране от
34

държавния бюджет основно, които са по старите обекти от миналата
година и нищо, което да се реализира с европейски средства. Не знам къде
отиват тези европейски средства. Даваме съгласие почти на всяка сесия за
някакви участия, които пак са по тъй наречените меки мерки. Е, явно
общината ще се развива така, за да се финансират различни обучителни
мероприятия на различни социално слаби групи и нищо, което създава
работна ръка, което създава дейности, което оправя и благоустроява
общината ни. Лично аз също няма да подкрепя бюджета и призовавам
много внимателно следващия път администрацията да разработи такива
мерки, които наистина да подобрят условията на живот на територията на
общината. Благодаря ви за вниманието.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Петкова. Има думата за изказване
г-н Христо Котов. Колеги, ще ви помоля за тишина.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ - Изказване
Уважаеми колеги, след като внимателно изслушах изказванията и на
г-н Делибалтов, и на г-жа Петкова бях много учуден от някои неща, които
споменаха.
Г-жо Петкова, според Вас е по-добре общината да дава едни луди
пари за озеленяването на града, както беше в предходния мандат на една
фирма, която няма нищо общо със Сливен, а е от Бургас и се даваха
милиони за почистването на града и не беше почистен и нямаше никакво
озеленяване само да Ви припомня. В момента се дават 708 хил. лв. за
заплати на граждани на град Сливен и озеленяването е много по-добро
отколкото беше предното и в пъти по-ниско от предходното. По-евтино в
смисъл, искам да Ви кажа.
По отношение на бюджета: бюджета за 2018-та е изпълнен на 80% .
Нека да припомня, че в предходния мандат изпълнението на бюджета за
2015 на предния кмет беше 55%. И в двете ви изказвания и на двамата
колеги изслушах за инвестиции. Как да дойдат инвеститори в община, в
която бюджета не се изпълнява или се изпълнява на 50%. В община, в
която имоти се продават от частни съдебни изпълнители на търгове и на
цени много под пазарните. Припомням пак за предходния мандат. Как да
дойдат инвеститори в община, в която фирми, които изпълняваха
обществени поръчки и неща, бяха със забавени и се стигаше до там да си
търсят парите по съдебен ред или не беше така. Да ви припомня ли колко
дела имаше през 2015 година или и това забравихте.
Изслушах изказването и за образованието. В образованието бюджета
е заложен със 17,5% увеличение. Дай боже всяка година да имаме такова
увеличение, защото през последните години увеличение за образование не
се правеше. В бюджета за спорт има увеличение с 20%, дано и занапред да
е така, защото досега такова увеличение нямаше.
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В здравеопазването с 8,5% е увеличен бюджета. За инвестициите
също така Вие сте и председател на комисията по устройство на
територията, г-жо Петкова, и трябва да знаете, че общината предприе
конкретни действия, свързани със създаването на подробен устройствен
план на летището в Сливен, който е с терен над 2 500 дка мисля че, ако не
се лъжа, беше. Нещо, което не беше правено до този момент. За да могат
да се търсят реални инвеститори, на които могат да се предложат и реални
терени от общината.
По отношение на Бургас и Стара Загора. Да, Сливен може би вече се
нарежда до тези градове, защото бюджета с изпълнение от 100% когато
дойде това. Бюджетът на община Стара Загора, г-н Делибалтов, е 104 млн.,
но бюджета на Стара Загора се изпълнява на 100%, а не на 50% както беше
на Сливен бюджета досега. При изпълнение на 100 млн. на 100% е
нормално общината да може да се развива. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Котов. Има думата г-н Георги
Николаев за изказване.
Извинявайте преди това дуплика на г-жа Мариета Петкова към
изказването на г-н Котов. Първа реплика на изказването на г-н Котов на
г-жа Мариета Петкова
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА - Реплика
Г-н Котов, аз искам да Ви репликирам, защото по отношение на
изпълнението на бюджета в предходни години, говоря за предния мандат,
изпълнението също беше между 65 и 70%. И в същност в случая не
говорим за изпълнението. Говорим за предложение за стратегии и за
разработване на мерки. Вярно, че имаше запорирани имоти. Имаше такива
през 2011-та. Още в първия месец на встъпване на предния кмет в мандат
му бяха запорирали сметките ако се сещате. Факт е, че това нещо се влачи
от много години от преди това. Всички тук в залата го знаят и всички
граждани на Сливен за щастие все още помнят защо се случиха всичките
тези неща. Така че, в момента да слагате клишето „запорирани сметки“ и
„блокирани“ и т.н. на предходния кмет - просто е абсурдно в този вид нали
да го казвате и безсмислено.
Аз казах няколко думи и е видно за всички наши съграждани как
живеят те в общината. Затова предложих да направим такива мерки и да ги
вземем. Не само да лаем и да плюем кой какво е направил и какво не е
направил. И е факт, че нищо не се е направило за нови инвеститори.
Съгласна съм, че е трудно да се инвестира в такава община, но причината
не е в задълженията на общината и в бюджета. Причината е в това, че няма
нищо разработено, за да се привлекат тези хора. Тъй че, повече няма да
коментирам.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Петкова. Г-н Котов, преди да Ви дам
отговор за дуплика има реплика към Вашето изказване от г-н Деян Дечев.
Да чуем него и тогава.
ДЕЯН ДЕЧЕВ - Реплика
Благодаря г-н Председател, явно изказването на г-н Котов успява да
провокира интерес след като има две реплики. Г-н Котов, аз по отношение
на, така, инвестиционната среда в града само искам да напомня, че ние не
сме 2015-та – 2019 година сме вече и аз не виждам за този почти четири
годишен период някаква върволица от инвеститори да са дошли в Сливен.
И ако ние гледаме на изпълнението на бюджета с 5% по-добро, нали, в
сравнение с миналата година като на някаква панацея и че това, виждате
ли, ако се случи, веднага ще дойдат инвеститори и веднага хората в Сливен
ще заживеят по-добре. Аз не съм съгласен с това становище. Тъй като
инвеститорите в Сливен ще дойдат ако има създадена подходяща за това
среда: инфраструктура, комуникации, подходяща данъчна политика в това
отношение.
И само по отношение на средствата, които се отпускат за спорта, тъй
като това една чувствителна за мен тема. Да, има увеличение с около
двадесет и няколко процента, но нека да видим базата от която тръгва това
увеличение. И в този момент община Сливен като областен център е с наймалко средства отделяни за спорт и младежки дейности в цялата страна.
Нещо, което не би трябвало да ни кара да се гордеем. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Дечев. Има думата г-н Христо Котов
за дуплика на двете реплики.
ХРИСТО КОТОВ - Дуплика
Г-н Дечев, радвам се, че поне признахте, че има увеличение с
двадесет процента и аз отново ще се върна, дай Боже всяка година да го
има, защото ако това увеличение беше започнало от по-предходни мандати
може би сега щеше да е много пъти по-високо. Или се бъркам?
Г-жо Петкова, Вие гордеете ли се с това, че изпълнението на
бюджета беше 55% в предходни мандати? Ами то да вземем да …
Реплики от зала.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Котов, конкретно отговорете на репликите. Г-жо
Петкова, моля Ви!
ХРИСТО КОТОВ – Искам да Ви попитам: Вие казвате, че има затягане на
коланите; г-н Делибалтов каза, че има харчене предизборно. Кое от двете е
вярно?
Реплика от зала.
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ХРИСТО КОТОВ – А и двете.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Котов, очевидно задавате риторични въпроси.
Не е необходимо да изчаквате да Ви отговорят. Времето Ви тече за
дуплика.
ХРИСТО КОТОВ – Благодаря. Това беше, което имах да кажа.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря Ви г-н Котов. Има думата за изказване г-н
Георги Николаев.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ - Изказване
На първо място добър ден на всички, здравейте! След своеобразен и
описан апокалипсис, нямаше как да не взема думата като един млад човек,
като изключим факта, че към момента съм общински съветник. Аз съм
един от младите хора в града и моите връстници в момента се връщат и
Вие описахте един своеобразен апокалипсис, адът на земята – едва ли не
животът в Сливен приключва. Само че, аз какво забелязвам – хората с
които комуникирам, хората на моята възраст, тъй като не знам Вие с колко
млади хора комуникирате, но аз се срещам с такива, реално това са моите
приятели, моята среда. Хората се връщат и инвестират тук. Могат да
направят нещо малко – салон за красота, било то място, на което можеш да
спортуваш или място, на което се обучаваш. Но е факт, че всички имаме
такива приятели и познати, които се връщат и го правят това след като
завършат висшето си образование.
Да не говорим, че не е работа на общината да осигурява работни
места. Колеги, работа на общината е да създава среда. Ако преди няколко
месеца след като бяха открити двата парка покрай река Асеновска и в
„Република“ бяхте минали щяхте да видите, че има опашки за люлките.
Факт. Това означава, че има деца. След своеобразния апокалипсис –
люлките - пред тях чакат хора на опашки. Така ли е? Вие имате внуци
някои от Вас, други имат деца. Децата…
Реплика от зала.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ – Това означава, че капиталовите разходи са
направени във връзка с това, за да има още повече люлки, да има още
повече детски площадки. Това е важно за младите хора, колеги, защото
докато говорим популистки нищо няма да се случи, но когато говорим с
реални решения, когато даваме конкретни примери и те са подплатени с
нещо, което може реално да бъде извършено, като един парк, като една
детска площадка, тогава ще оставим нещо след нас. А ние ще го оставим за
моето поколение, за младите хора на града. Благодаря.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря на г-н Николаев. Има думата за реплика
г-н Атанас Делибалтов.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ - Реплика
Много се радвам, че имаме удоволствието да комуникираме с
младежката структура на ГЕРБ в общинската група на ГЕРБ. Аз
приветствам тяхната активност, но искам да кажа, че апокалипсиса не го
описвам аз. Описва го Института по пазарна икономика. Аз ще ви ги
разпечатам и ще ви ги дам.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, моля ви за тишина. Без реплики от залата.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Значи, аз също мога да ви срещна с реални
хора. Това не е сериозно, което говориш. Та, апокалипсиса го описва
Националния статистически институт от последното си изследване тази
година.
Реплики от залата.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Област.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, за да бъдем коректни става въпрос за област
Сливен.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Така че, … Да, е хубаво де. По-голямата част
от областта е община Сливен.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, моля ви за тишина.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Така. Благодаря ви за вниманието. Не съм аз
този, който дава тези данни.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Делибалтов. Г-н Котов има реплика на
г-н Николаев. Заповядайте. Имате реплика на г-н Николаев.
ХРИСТО КОТОВ - Реплика
Не към г-н Николаев, а към г-н Делибалтов.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Котов, просто говорете.
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ХРИСТО КОТОВ – Г-н Делибалтов, само държа да подчертая, че става
въпрос за област Сливен, която включва Котел, Твърдица и Нова Загора.
Различно е числото за община Сливен като община. И различно е за област
Сливен като област. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Котов. Има думата за изказване г-жа
Соня Келеведжиева.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА - Изказване
Уважаеми г-н Митев, уважаеми колеги, няма да влизам нито в спор,
нито в дебати, нито някакви реплики да отправям, макар че, много ми се
искаше да коментирам. Имам един единствен въпрос към г-н Радев, може
би и към г-н Иванов. Той е по Функция 7: Почивно дело, култура и
религиозни дейности.
На 15 януари, ако не се лъжа, г-н Радев беше гост на комисията,
постоянната, по образование, култура и вероизповедание, на която, аз
лично като председател, бях много приятно изненадана, че
администрацията планира да бъде създаден един фонд „Читалища“, който
да бъде финансиран с около 30 хил. лева. Моя въпрос е към г-н Радев: къде
в дейностите и специално в дейности читалища мога да видя
разпределението на тези средства. Никъде не са конкретизирани, а
информирам колегите общински съветници, че по думите на г-н Радев
читалищата ще могат да кандидатстват по проектен принцип или на
проектен принцип, за да бъдат финансирани от този фонд. Любопитно ми е
къде точно да ги открия в дейност читалища. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Келеведжиева. Има думата за
изказване г-н Кирчо Димитров.
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - Изказване
Уважаеми г-н Радев, уважаеми г-н Митев, колеги общински
съветници! Вчера, на пресконференцията, аз казах, че за мен проектобюджета е малко консервативен. Да, наистина е изпълним, но считам, че е
консервативен и считам, че приходната част е малко подценена. Подценена
най-вече по отношение на събиране на данъците и мисля, че тук има
резерви. Също така, подценени са според мен и продажбата на общинската
собственост. Така че, за мен най-важното е, ако има резерви в тази посока,
за което считам че има, е хубаво да насочим този финансов ресурс найвече за развитие на детско-юношеската школа и за физкултурата и спорта.
Като пример бих дал тука и клуба по плуване, където знаете, понеделник
стана един грандиозен скандал, който надявам се вече е решен. Така, имам
някаква информация, но не съм сигурен дали е така. Дечицата от клуба по
плуване нямат къде да плуват, за съжаление. Те ходят в Ямбол, ходят в
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Стара Загора, а това са много талантливи дечица, които донесоха доста
медали и първи места на град Сливен. Така че, апела ми г-н Радев към Вас
е, резервите, които аз считам, че има, може и минимални да са, да насочим
повече финансов ресурс именно към детско-юношеските школи в град
Сливен, защото там са нашите деца. Благодаря ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Димитров. Колеги, други изказвания?
Г-н Радев, заповядайте.
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен - Изказване
Нека да започна отзад напред. Имаше два конкретни въпроса и
препоръки към мене. Едното беше от г-н Димитров по отношение на
плуването, децата които плуват. Ние и сега сме заложили в този бюджет.
Та дай боже това, което казвате да е така и оценките ни да са
консервативни. Ако има преизпълнение на този бюджет аз ще съм много
радостен и бъдете сигурен, че ще предложим начини, по които да
разходваме средствата от това преизпълнение в интерес на гражданите на
Сливен. Конкретно за плуването: и сега сме заложили средства. Аз казах и
преди няколко сесии, взехме решение общината да си вземе от 12-то
училище басейна, големия басейн, тъй като, така или иначе, явно
училищата нямат и желание, и възможности да развиват тази база. Да си го
вземем, да инвестираме ние като община в него, да го управляваме и да
има работещ голям, 25 метров, басейн в град Сливен. Така че, това е
заложено.
Заложени са и средствата, г-жо Келеведжиева, които споменавате за
читалища - 20 хиляди сме предвидили. Те са в издръжката. Във функцията,
която посочихте - там има 50 хиляди посочени: 30 хиляди са предвидени за
ремонт, 20 хиляди са предвидени за финансиране по тази линия, която
казахме. Там все още очакваме, в интерес на истината, от Сдружението на
читалищата да предложат механизма, по който да става това финансиране.
А пък, дай боже да има много и качествени проекти, няма проблеми да
увеличим и сумата ако има добро изпълнение. Така. Това по отношение на
конкретните въпроси.
По отношение на общите оценки, дами и господа, и преди съм
казвал, че всъщност няма изисквания към Кмета нито каква точно да е
професията му, с какво да се е занимавал. Може да е лекар, може да е
учител. В случая, специално говорейки за бюджета, това е материя от
която, така или иначе, имам някаква подготовка и наясно съм, че
гражданите, разбира се не е задължително, не е нормално да очакваме да
бъдат специално подготвени, за да следят в детайли дискусията по
бюджета и анализа на цифрите, но все пак, ние като хора, които сме поели
отговорност за управлението, като политически партии, би следвало да,
така, правилно да прилагаме инструментите на анализа когато говорим за
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такъв финансов документ като бюджета. Казвам това заради позицията на
Групата общински съветници на БСП, която е раздадена на всички, част от
която чухме като имплементирана в изказванията. Сега, много е
изкушаваща за мене, това започнах да казвам, да критикувам в много
голяма степен и по отношение на точността на цифрите, и по отношение на
анализа, и по отношение на оценките и изводите. Опазвал съм се обаче или
поне досега съм се опазвал да проявявам арогантност към такъв тип
критики и оценки. Напротив, опитвам се да извлека максимума който мога
от дадена критика и предложение.
За съжаление, много трудно мога да извлека нещо от този материал.
Определено съм изненадан от това което пише. Има буквално изрази като
от рода на „с готови пари всеки може“. Абе, колеги, къде ги видяхте тия
готови пари! То имаше само дългове и запори. Какви готови пари, та всеки
да може с тях! Дай боже да има, ама… Както казах, няма да се спирам на
анализ по отделните части, но само ще маркирам няколко, така,
фрапиращи оценки. Едната е по отношение на лихвите. Функцията
„Разходи некласифицирани в другите функции“ – основно перо са
разходите за лихви. Техния годишен обем за 2019 г. е милион 677 хил.
лева. От там, следващото изречение: „Какви 5 лева, какво чудо? Те
отразяват цената на дълга.“ Сега, да, това е сумата, която предвиждаме да
плащаме за лихви през 2019 г. От тях, от тези милион и седемстотин
хиляди лева близо, около половин милион са лихвите по облигационния
заем на общината. Един милион от тези разходи за лихви са лихви, за
които сме осъдени да плащаме на фирми, осъдени заради споразумение
или споразумения, които подписваше предната власт да плащаме по 10%
лихви на кредиторите.
Реплика от залата.
Стефан Радев – Сега, 10% не звучи много като за лихва. Просто е четири
пъти по-високо от пазара и това, че сме ги заложили да ги плащаме обективна последица от това, че сме ги поели. И не съм ги поемал аз. Така
че, това да е критика към бюджета - не го разбирам. Ще се върна обаче
малко по-късно към това.
Често критикуваме процедурата за приемане на бюджета. Тя е такава
по Закона за публичните финанси. Да, сроковете са много натегнати. Да,
първото обсъждане на бюджета е без преходни остатъци, без да имаме
отчет за предходната година. Лично за мен, ако питате, не ми харесва този
механизъм на бюджетната процедура, но такава е заложена в закона и
такава следваме. Не виждам какво друго бихме могли да направим.
Оценките по функции: много манипулативно е да се говори така. Нашия
дял като община в сферата на образованието наистина намалява. Намалява
защо, защото функция образование представляват училищата и детските
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градини най общо казано. Училищата са изцяло финансирани от бюджета.
Там има сериозни увеличения в приходната част в бюджетите на
училищата заради ръста на минималната заплата. Това са изцяло държавни
средства. Голяма част от разходите в детските градини също са държавни
средства, средствата за заплата. Това, което минава през нашия бюджет са
това, което се финансира с таксите на родителите и по-голяма степен, това
което дофинансира общината. Това са най-общо разходите за издръжка на
детските градини. Сега, когато се увеличават сериозно заплатите в
образователната система на учителите, а тока не се увеличава толкова
сериозно, което се плаща с общински средства – нормално е дела на
държавата да расте в това финансиране. В това няма нещо лошо. Напротив,
тази теза, която е развита тук, че е лошо, че се ползват повече държавни
средства – категорично не я споделям. Напротив, ние ако не можехме да
разчитаме на тази подкрепа на държавата нямаше да успеем в тези години
едновременно да изплащаме старите задължения да изплатим
просрочените задължения и да реализираме инвестиционни проекти за
нашата общност. В крайна сметка за гражданите на гр. Сливен. Така че,
категорично не съм съгласен с това , че е лошо, че имаме увеличаване в
тези години на финансирането от страна на държавата.
За запори стана дума и аз мога да говоря много по тази тема. В
случая, обаче, нека да кажем нещо положително. Знаете, че и сега сметките
ни бяха запорирани и автомобила ми възбранен от НАП по едно искане,
една претенция още за първия воден цикъл за 4 милиона. Буквално вчера,
получихме определение от Върховния касационен съд, с което
окончателно се потвърждават решенията на долните съдилища, които бяха
в наша полза, че това дело се прекратява и предстои да поискаме отпадане
на тези запори. Това е последното, всъщност, голяма дело, което се водеше
срещу общината за стари претенции. Отговарям на въпрос, задаван в тази
позиция.
Искам, ориентирайки се към привършване, да изразя една
благодарност към всички вас. Благодарност, защото през тези три години,
които изминаха за мен направихме наистина важни неща за града ни.
Взимахме решения, които не бяха лесни, в обстановка, която беше
напрегната и мисля, че се справихме на добра висота със задачите, които
ни поставяше времето. И всеки от съветниците има своя принос за това,
което можем да наречем днес успех, което сме постигнали до момента. Не
че само успехи сме постигали. Казвам го, защото пак ще се върна към
позицията как са определени тук два от основните обекти, които сме
изпълнявали – кръстовището на „Розова градина“ и „Антим I“ – пробива.
Това било финтифлюшка в украсата за изборите.
Дами и господа, не бива сами да… Това не са обекти на Стефан
Радев нито на ГЕРБ. Това са обекти, които са важни за града ни и били са
важни много преди аз или повечето от вас може би да се занимаваме с
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политика или с обществено управление. Изборите ще минат и ще заминат,
но тези обекти ще останат. Това е смисъла да правиш нещо и не е хубаво
сами да си ги определяме като финтифлюшки.
Последно: хубаво е, че има позиция, че някой си е направил труда да
анализира този документ. Въпреки че, както казах, не съм съгласен нито с
интерпретацията, нито с изводите. Когато, обаче, критикуваш една
позиция или един финансов план, в случая, важното е какво предлагаш,
какво е алтернативното предложение. Аз такова не видях. Освен, може би,
единственото име, което се споменава тук, моето по дефолт сигурно,
защото съм свързан с тези финтифлюшки, е на г-н Кольо Милев. Говори се
за разходи, за адвокатски възнаграждения от предния мандат, за тези
лихви, за които ви споменах и за генезиса на тези лихви. Най-често е
споменавано всъщност името на г-н Милев. За коректност трябва да
призная, че г-н Дечев и Вие сте споменат тук поименно веднъж. Та, това
ли е алтернативата, която предлагаме на бюджета? Съгласен съм да
говорим за конкретна политика, за конкретни цифри: дали са такива, дали
могат да бъдат други; дали, дай боже това, което г-н Димитров казва, че е
консервативен бюджета, че ще изпълним повече. Дай боже да бъде така, да
имаме и идеи къде да насочим това преизпълнение. Но, в този момент, с
тази база която имаме, с тази информация която имаме, с тези оценки и
анализи които сме правили, това за нас е най-доброто възможно, което
можем да предложим. А и, в интерес на истината, не чух и нещо различно.
Затова, моля всички да приемем бюджета на община Сливен за 2019 г.
Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, не виждам други
изказвания. Г-н Щилиянов, изказване ли е? Заповядайте.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ - Изказване
Уважаеми г-н Радев, г-н Митев, колеги! Не мислех да вземам думата,
но г-н Радев, Вие малко с вашето изказване ме провокирахте да изляза,
относно това, че споменахте кръстовището на „Розова градина“. Да, то
наистина е много важно за града. Но, само да Ви попитам: Вие колко пъти
минавате на ден през това кръстовище? Защото аз минавам между 5 и 10
пъти и мога да Ви кажа, че в някои части това кръстовище не е направено
както трябва. Визирам улицата, която идва… Мисля, че се казваше…,
която е от „Орлето“ и примерно, искам да завия по „Георги Данчев“. Там
нещо нещата не са добре и моля да бъде заложено ако трябва в
капиталовата програма някаква промяна, това кръстовище по някакъв
начин да бъде по друг начин устроено. И другия проблем на „Розова
градина“ е в пиковите моменти, когато се движим по бул. „Христо Ботев“,
ако там има една кола от таксиметровите спрени, там става голям проблем
дори колите да искат да завият по бул. „Братя Миладинови“ надясно. Там
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пиацата, според мене, може да е измести където е тротоара в посока към
Военния стол. Благодаря ви за вниманието.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Щилиянов. Колеги, не виждам заявки
за други изказвания. Мисля че, беше една доста обстоятелствена дискусия.
Всички имахте възможност да се изкажете, включително и повече от
времето, което нашия правилник позволява. Бях изключително толерантен,
за да може да чуем всяко ваше мнение. Отново ви апелирам за заявки за
изказвания.
Г-н Радев, има техническа грешка при номерирането на точките в
решението. Затова Ви предлагам следното изменение: т.18 става т.16, т.19
става т.17, т.21 става т.18 и т.22 става т.19. Техническа грешка. Приемате
ли?
Стефан Радев – Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, гласуваме проекта за бюджет на община
Сливен за 2019 г. с направените от мен изменения и приети от вносителя.
Гласуваме точка 7.
Колеги, с 27 гласа „за“, 7 – „против“ и 1 – „въздържал се“ беше приет
бюджета на община Сливен за 2019 г. Да пожелаем на г-н Радев и неговия
екип сто процентово изпълнение на същия.
Деян Дечев – Г-н Митев, за протокола, гласувам „против“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола, да повторим: 27 гласа „за“, 7 плюс
гласа на г-н Дечев „против“, 8 – „против“, 1 – „въздържал се“.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 27, "против" - 8 и "въздържали
се" - 1 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
3.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
4.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
5.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - Против
6.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
7.
ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ: - Въздържал се
8.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
9.
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
10. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
11. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
12. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
13. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - Против
14. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
15. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
16. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
17. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
18. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
19. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Против
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - Против
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - Против
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Против
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - Против
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
ДЕЯН ДЕЧЕВ: - Против

РЕШЕНИЕ
№ 1419
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. и чл. 94 от Закона за публичните
финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2019 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 108 896 685 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата
дейности в размер на 65 668 762 лв. (Приложение № 1).
1.1.2. Общински приходи в размер на 43 227 923 лв. (Приложение
№ 1).
1.2. По разходите в размер на 108 896 685 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи (Приложение № 1).
1.2.1. Държавни дейности в размер на 65 668 762 лв. (Приложение
№ 1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи - 246 529 лв.
1.2.2. Местни дейности в размер на 43 227 923 лв. (Приложение №
1) ), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи - 313 707 лв.
1.3. Инвестиционна програма 19 217 315 лв. /Приложение № 3/.
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” /Приложение № 3а/.
2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им
разпределение /Приложения № 2 и 2А/.
3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за
средства от Европейския съюз /Приложения №№ 4, 4а, 5/.
4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2019
г. – 2 040 505 лв.
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5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2019 г. не
може да надвишава 1 532 224 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2019 г. – 27 465 564 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2019 г. в изпълнение на
Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен /Приложение № 9/.
8. Одобрява следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените
средства за основни заплати на лицата назначени по трудови
правоотношения.
8.2. Представителни разходи в размер на 30000 лв.
8.3. Размер на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене - до 25000 лв.
8.4. Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица – за едно
погребение 420 лв.
8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 152500 лв.
8.6. Средства за финансиране на Общински фонд „Култура” (чл. 19,
ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 3 от Правилник за работата на Общински фонд
„Култура” към община Сливен).” – 26 431 лв.
9. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет /Приложение № 8/.
10. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи /Приложение № 6/. Упълномощава кмета да
утвърди поименен списък на лицата без педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.
11. Одобрява разчети за:
- трансфер за Драматичен театър и Куклен театър – 70000 лв.;
- субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни
прояви /Приложение № 7/.
12. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2019 г. – 500 000 лв.
13. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2018 г.
(Приложение № 10).
14. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2019 г. /Приложение № 11/.
15. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2019 г. /Приложение № 12/.
16. Приложение № 13 Актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2019 – 2021 г.
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17. Одобрява размер на плащанията по проектите към края на
2019 г., включително остатъчния размер на задълженията по
сключени концесионни договори - 0 лв.
18. Одобрява общ размер на плащанията от общинския бюджет
към концесионери за 2019 г. - 0 лв.
19. Одобрява максимален размер на плащанията, който
общината може да поеме като задължение по нови проекти за
концесии през 2019 г. - 0 лв.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-72/21.01.2019 - Изменение в съставите на постоянните комисии при
Общински съвет Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по нормативна
уредба и законосъобразност, която подкрепя предложението. Заявки за
изказвания, колеги? Не виждам. Гласуваме точка 8.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 32, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 8 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
3.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
4.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
5.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
6.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
7.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
8.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
9.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
10. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
11. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
12. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
13. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
14. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
15. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
16. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
17. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
18. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
19. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
20. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
21. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
22. КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
23. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
24. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
25. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
26. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
27. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
28. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
29. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
30. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
31. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
32. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 1420
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава като член на ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания, на ПК по европейска интеграция, международно
сътрудничество и партньорски инициативи и на ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика Силвия Господинова Маринова.
2. Избира за член на ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания, на ПК по европейска интеграция, международно
сътрудничество и партньорски инициативи и на ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика Десислава Лалева Илиева.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1354/13.12.2018 - Упълномощаване на кмета на общината да
подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на БФП: Д-34-64/16.10.2018г. и
регистрационен номер в ИСУН: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, по
проект: „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ
– селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.''
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по финанси,
бюджет и икономическо развитие, която подкрепя предложението. Заявки
за изказвания? Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Заявки
за изказвания не виждам. Гласуваме точка 9.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 9 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
3.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
4.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
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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.

ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1421
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 39 999.15 лева (тридесет и девет хиляди
деветстотин деветдесет и девет лева и петнадесет стотинки) по
Административен договор Д-34-64 за предоставяне на БФП и
регистрационен номер в ИСУН: BG16M1OP002-4.003-0012-C01 от
16.10.2018 г. по проект: „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на
територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка),
Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-57/17.01.2019 - Утвърждаване на План за младежта за 2019 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията за децата, младежта и
спорта, която подкрепя предложението. Заявки за изказвания, колеги?
Колеги, заявки за изказвания не виждам.
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Г-н Иванов, предлагам Ви в основанието да се допълни „и чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА“. Приемате ли?
Румен Иванов – зам.-кмет на Община Сливен
Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да. Колеги, гласуваме точка 10 заедно с направеното
от мен предложение и прието от вносителя. Гласуваме точка 10.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 10.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
3.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
4.
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
5.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
6.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
7.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
8.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
9.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
10. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
11. КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
12. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
13. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
14. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
15. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
16. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
17. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
18. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
19. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
20. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
21. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
22. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
23. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
24. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
25. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
26. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
27. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
28. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
29. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
30. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
31. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1422
На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема План за младежта за 2019 година.
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ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-58/17.01.2019 - Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от
Регионална инспекция по околната среда и водите, част от внесените
отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на
битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на
община Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по опазване на
околната среда, туризъм, селско и горско стопанство, която подкрепя
предложението. Заявки за изказвания? Комисиите, които го разгледаха го
подкрепят. Не виждам. Гласуваме точка 11.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 29, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 11.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
3.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
4.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
5.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
6.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
7.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
8.
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
9.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
10. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
11. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
12. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
13. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
14. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
15. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
16. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
17. КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
18. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
19. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
20. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
21. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
22. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
23. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
24. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
25. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
26. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
27. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
28. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
29. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
30. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1423
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от
РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните средства от
отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 септември 31 декември 2018 г. в размер на 405 492,55 лв. с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение. Мотиви: Защита на особено важен
интерес. Закъснение на изпълнението може да доведе до значителна вреда.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1338/10.12.2018 - Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен за
изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие за
периода 2019-2020 год.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по образование,
наука, култура и вероизповедания, която подкрепя анализа. Заявки за
изказвания не виждам.
Г-н Иванов, предлагам Ви в основанието да се допълни „и чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА“. Приемате ли?
Румен Иванов – Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, приемате. Колеги, гласуваме точка 12 заедно с
направеното от мен изменение и допълнение и прието от вносителя.
Гласуваме точка 12.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 12.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
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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.

ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1424
На основание чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1390/28.12.2018 - Даване съгласие за разделяне на поземлени имотипублична общинска собственост в землището на гр.Сливен с
идентификатори 67338.180.1 и 67338.88.1
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания, колеги? Не
виждам. Гласуваме точка 13.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 13 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
3.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
4.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
5.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
6.
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
7.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
8.
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
9.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
12. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
13. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
14. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
15. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
16. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
17. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
18. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
19. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
20. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
21. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
22. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
23. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
24. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
25. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
26. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
27. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
28. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
29. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
30. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
31. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
32. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за реализиране на проект за разделяне на следните
поземлени имоти:
1. ПИ с идентификатор 67338.180.1 – публична общинска
собственост с начин на трайно ползване „пасище“, трайно предназначение
на територията: земеделска, м.“Кубашкото“, с площ от 50670 кв.м.,
актуван с АПОС № 3940/18.12.2018г. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, като се образуват следните проектни
имоти:
1.1. ПИ 67338.180.6 с проектна площ от 30837 кв.м. с нтп “пасище“;
1.2. ПИ 67338.180.7 с проектна площ от 19832 кв.м. с нтп “пасище“.
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2. ПИ с идентификатор 67338.88.1 – публична общинска собственост
с начин на трайно ползване „за селскостопански,горски, ведомствен път“,
трайно предназначение на територията: земеделска, м.“Кютюклюка“, с
площ от 8007 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, като се образуват следните проектни имоти:
2.1. ПИ 67338.88.9 с проектна площ от 2355 кв.м с нтп “за
селскостопански,горски, ведомствен път“;
2.2. ПИ 67338.88.10 с проектна площ от 5652 кв.м. с нтп “за
селскостопански,горски, ведомствен път“;
II. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме
необходимите действия за внасяне на проектите за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен в Службата по
геодезия картография и кадастър, гр.Сливен.
III. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска
собственост” да състави актoве за публична общинска собственост за
имотите с начин на трайно ползване „пасище“.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-45/15.01.2019 - Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се на ул. 'Димитър Пехливанов-Добрович' №1, гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която го подкрепя. Комисиите,
които го разгледаха също го подкрепят. Колеги, заявки за изказвания? Г-н
Стефан Щилиянов има думата.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ - Изказване
Уважаеми колеги, г-н Радев виждам, че го няма. Може би сега
въпроса ще го задам към г-н Иванов, относно продажбата на тази сграда,
намираща се на „Димитър Пехливанов“ № 1. Искам да попитам дали това е
най-правилното решение, което трябва да вземе общинската
администрация, а именно продажбата на тази сграда. Дали не трябва… Ако
трябва да се изчака или да се направи някакъв план напред за в годините за
възстановяването на тази сграда, за да може да бъде ползвана за нуждите
на общинска администрация; да бъде полезна в полза на гражданите на
град Сливен. Мога да дам няколко примера, ако кажете добре, ще я
ремонтираме, какво ще я правим.
Доколкото знам, преди години е имало идея там да се премести
Кукления театър. Защото, аз от моите ученически години знам, че там има
една зала където са ни водели от училище и която би била подходяща за
нуждите на Кукления театър. А също така, някои от канцелариите, от
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стаите могат да се използват да бъдат дадени под наем: примерно
адвокатски кантори, нотариуси или някакви счетоводни къщи. А защо не,
примерно, част от общинските предприятия – администрацията примерно.
Градска мобилност защо да не бъде преместена там, вместо да се намира в
поделенията, където е някакви караулни помещения или КПП-та. Това е
моето запитване. Дали това е най-правилния начин да бъде продадена тази
сграда? Благодаря ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Щилиянов.
Румен Иванов - Като дойде г-н Радев ще отговори.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Аз мисля, че самия факт, че е внесено такова
предложение категорично подсказва и казва какво счита за най-правилно
общинската администрация. Иначе, ако смятаха нещо друго, нямаше да го
предлагат за продажба, според мен.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Само ви напомням, че този имот шест пъти е правен
опит да бъде продаван на търг. А има предписание за това, че се руши.
Общината даде допълнително към 60 хил. лв., мисля, за покрив. Разбирате,
че това е една „тежка“ сграда за обслужване. Да не напомням, особено на
колегите юристи, че там има и съсобственост.
Колеги, изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 14 от дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 4 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 14 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
4.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
5.
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
6.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
7.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
8.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
9.
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
10. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - Въздържал се
13. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
14. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
15. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
16. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
17. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
18. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
19. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
20. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
21. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се

РЕШЕНИЕ
№ 1426
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.39
от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №1151 от 27.02.2014 г.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ:
Недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в
гр.Сливен, ул.„Димитър Пехливанов-Добрович” № 1, представляващ
299,40/445,00 (двеста деветдесет и девет точка четиридесет върху
четиристотин четиридесет и пет) идеални части от поземлен имот с
идентификатор 67338.535.15 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен, целия с площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет
и пет) кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, включващ
части от четириетажна сграда с идентификатор 67338.535.15.1 и
едноетажна сграда с идентификатор 67338.535.15.2, обособени в
самостоятелни обекти както следва:
а) самостоятелен обект с идентификатор 67338.535.15.1.2, застроена
площ 206 кв.м., разположен на първи етаж от сграда с идентификатор
67338.535.15.1, заедно с прилежащото мазе в сутерена с площ 215 кв. м. и
припадащите се идеални части от общите части от сградата, с
предназначение: за офис, при съседи: на същия етаж – С.О.с
идентификатор № 67338.535.15.1.1; под обекта - няма; над обекта – С.О.с
идентификатор 67338.535.15.1.3.
б/ самостоятелен обект с идентификатор 67338.535.15.1.3, застроена
площ 289 кв.м., разположен на втори етаж от сграда с идентификатор
67338.535.15.1, заедно с припадащите се идеални части от общите части на
сградата, с предназначение: за офис, при съседи: на същия етаж - няма; под
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обекта – С.О.с идентификатори 67338.535.15.1.1; 67338.535.15.1.2; над
обекта - 67338.535.15.1.4.
в/ самостоятелен обект с идентификатор 67338.535.15.1.4 , със
застроена площ 289 кв.м., разположен на трети етаж от сграда с
идентификатор 67338.535.15.1, заедно с припадащите се идеални части от
общите части на сградата, с предназначение: за културна и обществена
дейност, при съседи: на същия етаж — няма; под обекта - С.О.с
идентификатор 67338.535.15.1.3; над обекта- С.О.с ид. 67338.535.15.1.5
г/ самостоятелен обект с идентификатор 67338.535.15.1.5, със
застроена площ 66,00 кв.м., разположен на четвърти етаж от сграда с
идентификатор 67338.535.15.1 , заедно с припадащите се идеални части от
общите части на сградата, с предназначение: за офис, при съседи: на същия
етаж - няма, под обекта - С.О.с ид. 67338.535.15.1.3; над обекта : няма.
д/ самостоятелен обект с идентификатор 67338.535.15.2.2, със
застроена площ 51,00 кв.м., разположен на първи етаж от сграда с
идентификатор 67338.535.15.2, заедно с прилежащото мазе под самия
обект, с предназначение: за офис, при съседи: на същия етаж 67338.535.15.2.1; под обекта - няма; над обекта - няма.
Начална тръжна цена - 776 976 лева. (седемстотин седемдесет и
шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лв. ) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на
публичния търг и сключи договор със спечелилия участник.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-60/18.01.2019 - Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.508.154.1.1 по КККР - град Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания
по точка 15? Не виждам. Гласуваме точка 15.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 15 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
3.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
4.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
5.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
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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.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1427
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.508.154.1.1, адрес на имота: гр. Сливен,
п.к.8800, кв. „Комлука“, предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, самостоятелният обект се намира в сграда №1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.508.154, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.508.154.1.3; под
обекта: няма; над обекта: няма, брой нива на обекта: 1 със застроена площ:
183,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху държавна земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-787/03.12.2007 г. на началника на СГКК-Сливен,
актуван с акт за частна общинска собственост № 3941/19.12.2018 г.
Начална тръжна цена 108 470 лв. (сто и осем хиляди четиристотин и
седемдесет лв.), без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
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ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1356/14.12.2018 - Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.435.570 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, находящ се в
местността „Башчардак“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която го подкрепя. Комисиите,
които го разгледаха също го подкрепят.
Знаете, че във вашите системи има направени изменения и
допълнения от вносителя, които вие също разгледахте. Заявки за
изказвания? Гласуваме точка 16 заедно с направените изменения и
допълнения във вашите системи. Гласуваме точка 16.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 33, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 16 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
3.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
4.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
5.
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
6.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
7.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
8.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
9.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
10. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
11. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
12. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
13. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
14. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
15. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
16. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
17. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
18. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
19. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
20. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
21. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
22. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
23. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
24. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
25. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
26. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
27. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
28. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
29. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
30. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
31. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
32. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
33. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
34. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1428
61

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал. 1 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.435.570, с площ от 350 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, местност „Башчардак“, гр. Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), стар
идентификатор: 67338.435.215, при граници на имота: 67338.435.219,
67338.435.202, 67338.435.574, актуван с АЧОС №3703/06.12.2017 г.
Начална тръжна цена 1 750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева
без ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1340/11.12.2018 - Продажба на имот - частна общинска собственост,
с идентификатор № 67338.404.204 в местност „Среди дол“ в землището на
гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, отново водеща е комисията по общинска
собственост, която подкрепя предложението. Комисиите, които го
разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 17.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 17 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
3.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
4.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
5.
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - За
6.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
7.
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
8.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
9.
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
10. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
11. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1429
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Сливен, местност „Среди дол“, по плана на новообразуваните имоти на
м. “Среди дол“, одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002г. на
Областен управител, с идентификатор № 67338.404.204, с площ от 1053
кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план:
2811283, при съседи: 67338.404.206, 67338.404.207, 67338.404.205,
67338.404.103, актуван с АОС № 3905/23.10.2018г.
Начална тръжна цена 16 550 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и
петдесет), без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-61/18.01.2019 - Откриване на процедура за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост,
представляващи кухненски блок със столова, сервизни помещения, баня,
санитарен възел и 20 бр. бунгала, находящи се в почивна база на Община
Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление. Г-н Котов, да чуем становището на
комисията.
Колеги, само преди г-н Котов да направи своето изказване, да ви
напомня, че на вашите банки има, и към вашите предложения, допълнения
към т.18. Това е една покана от собственика на имота да бъдат
демонтирани бунгалата.
ХРИСТО КОТОВ – Уважаеми г-н Митев, уважаеми г-н Радев, уважаеми
колеги общински съветници, скъпи гости на днешното заседание!
Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление,
отхвърли точката по така направеното предложение и ще си позволя да
изкажа и моето мнение. Според мен, аз гласувах „за“ продажбата и ще
гласувам и в момента „за“, това са бараки просто. Построени са през 72
година и са от талашит. В комисията по общинска собственост, и на
кадастралната карта отворих на колегите, успяхте да се запознаете, че
става въпрос за седем имота.
Реплика от залата.
ХРИСТО КОТОВ – За кое от 2012 г.? Кадастралната карта показва
кадастралните имоти и имотите са шест. Тези бунгала са разположени в
шест различни имота. Поземлени имоти. А, на Гугъл мапс снимката беше
от 2012 г. и те от там изглеждаха съборени, не мога да си представя какво
се е случило седем години по-късно.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги не влизайте в пререкания. Г-н Котов,
продължавайте.
ХРИСТО КОТОВ – Също така, имаме на банките си покана, с която ни
молят да бъдат изнесени, т.е. общината ако не ги продаде ще трябва просто
да плати около 16 – 17 хил. лв. за почистването на имота на частниците.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам
заявки за изказвания. Гласуваме точка 18 от дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 22, "против" - 5 и "въздържали
се" - 3 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 18 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
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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.

ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - Против
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - Въздържал се
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - Въздържал се
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Против
СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - Против
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - Въздържал се
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - Против
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - Против
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1430
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1
от ЗОС и чл.39, ал. 2 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба на вещи, общинска собственост,
представляващи кухненски блок със столова, сервизни помещения, баня,
санитарен възел и 20 бр. бунгала, находящи се в почивна база на Община
Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево.
 Процедура за продажба на вещите: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна цена: 6500 (шест хиляди и петстотин) лева без
ДДС
 Депозит за участие в търга: 4550 (четири хиляди петстотин и
петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 600 (шестстотин) лева;
2. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга и сключването на договор със спечелилия
участник.
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-17/09.01.2019 - Учредяване право на строеж за изграждане на
жилищни сгради в имоти - частна общинска собственост в с.Калояново и в
с. Желю войвода, общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха го подкрепят. Колеги, заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 19.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 29, "против" - 1 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 19.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
3.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
4.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
5.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
7.
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
8.
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
9.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
10. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
13. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
14. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
15. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
16. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
17. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
18. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
19. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
20. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
21. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ: - Против
22. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
23. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
24. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
25. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
26. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
27. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
28. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
29. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
30. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1431
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот VІІ в кв.2, с площ от 860 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново,
общ.Сливен.
2. Урегулиран поземлен имот ХХ в кв.96, с площ от 432 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода,
общ.Сливен.
3. Урегулиран поземлен имот ХХІІ в кв.96, с площ от 902 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода,
общ.Сливен.
ІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.І.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1323/06.12.2018 - Учредяване право на пристрояване за изграждане
на пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл. 29, вх. А, ап. 1, върху
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.211 по КККР на гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Заявки за
изказвания? Колеги, знаете, че бяха направени изменения и допълнения
към това предложение, което вие също разгледахте.
Гласуваме точка 20 заедно с направените изменения и допълнения.
Гласуваме точка 20.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 23, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 20. Колеги, кворума намалява.
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Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
3.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
4.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
5.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
6.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
7.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
8.
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
9.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
10. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
11. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
12. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
13. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
14. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
15. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
16. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
17. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
18. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
19. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
20. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
21. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
22. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
23. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1432
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал. 2 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява право на пристрояване на Ивелина М. И. с ЕГН: ……..,
да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 10 (десет) кв.м. към
самостоятелен обект с идентификатор 67338.516.213.1.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен,
п.к. 8800, кв. „Република“, бл. 29, вх. А, ап. 1, намиращ се в жилищна
сграда №1, попадаща върху общински терен, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.516.213 (стар УПИ I, кв. 325), по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“, целия с площ 4926 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване, при съседи: 67338.516.200, 67338.516.204,
67338.516.203, 67338.516.202, 67338.516.201.
Цената на правото на пристрояване за 10 (десет) кв.м., възлиза на
1 589,50 (хиляда петстотин осемдесет и девет лв. и петдесет ст.) лева без
ДДС.
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2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.1.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1322/06.12.2018 - Учредяване право на пристрояване за изграждане
на пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл. 7, ет. 2, ап. 4, върху поземлен
имот – частна общинска собственост с идентификатор 67338.516.227 по
КККР на гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща комисия отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания, колеги? Не виждам.
Знаете, че тук също има направено изменение и допълнение от
вносителя, което вие също сте разгледали. Гласуваме точка 21 заедно с
направените изменения и допълнения. Гласуваме точка 21.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 24, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 21 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
3.
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
4.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
5.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
6.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
7.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
8.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
9.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
10. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
11. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
12. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
13. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
14. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
15. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
16. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
17. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
18. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
19. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
20. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
21. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
22. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
23. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
24. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1433
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал. 2 от НРПУРОИ,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява право на пристрояване на Георги И. Б. с ЕГН: ………., да
изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 6,15 (шест цяло и
петнадесет стотни) кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор
67338.516.225.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-451/28.08.2007
г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Република“, бл. 7, ет. 2, ап. 4, намиращ се в жилищна сграда №1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.227 (стар УПИ I, кв. 325), по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен,
п.к. 8800, кв. „Република“, целия с площ 8038 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване, при съседи: 67338.516.231, 67338.516.230,
67338.516.232, 67338.516.324, 67338.516.229.
Цената на правото на пристрояване за 6,15 (шест цяло и петнадесет
стотни) кв.м., възлиза на 977,60 (деветстотин седемдесет и седем лв. и
шестдесет ст.) лева без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.1.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1355/14.12.2018 - Даване предварително съгласие за учредяване на
сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна общинска
собственост с идентификатор № 082018, местност 'Ярана' в землището на
с. Селиминово, общ. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 22.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 23, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 22.
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Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
3.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
4.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
5.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
6.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
7.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
8.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
9.
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
10. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
12. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
13. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
14. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
15. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - Въздържал се
16. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
17. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
18. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
19. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
20. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
21. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
22. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
23. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
24. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
25. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1434
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.62, ал.1 от Закона за
горите,
Р Е Ш И:
Дава предварително съгласие за учредяване на сервитут на ЕТ
„Белите кайнаци-Мирослав Дамянов“ с ЕИК ………, върху поземлен имот
в горска територия – частна общинска собственост, с площ на имота
511.514 дка и идентификатор № 082018 в землището на с.Селиминово,
местност „Ярана“, с начин на трайно ползване: залесена територия,
актуван с акт за частна общинска собственост № 284/03.12.2018г. за
изграждане на питеен водопродвод от водоем в ПИ 000633 до ПИ 000112 в
землището на с.Селиминово, общ.Сливен.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-62/18.01.2019 - Откриване на процедура по отдаване под наем на
язовир - публична общинска собственост
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Заявки за
изказвания, колеги? Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят.
Не виждам. Гласуваме точка 23.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 23, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 23.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
3.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
4.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
5.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
7.
АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ: - За
8.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
9.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
10. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
11. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
12. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
13. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
14. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
15. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
16. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
17. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
18. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
19. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
20. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
21. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
22. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1435
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, § 12 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура по отдаване под наем на язовир - публична
общинска собственост, както следва:
Язовир в местност „Кашла дере“, землището на с.Злати войвода,
община Сливен с площ от 14,219 дка, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 30990.50.92, при граници: 30990.51.328, 30990.51.305,
30990.50.43, 30990.50.91, 30990.50.44 и 30990.51.297, имотът актуван с
Акт за публична общинска собственост № 70/13.12.2011 год.
Начална тръжна цена 20 лв./дка без ДДС за една година, или 284,38
лв.(двеста осемдесет и четири лева, и тридесет и осем стотинки) без
ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 90 лв.
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/деветдесет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата –
100 лв./сто лева/ без ДДС.
2. Обектът да се отдаде под наем за срок от 10 години, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, на оператор на язовирна
стена.
3. Утвърждава проект на договор за наем.
4. Определя цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/
без ДДС.
5. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по процедурата за отдаване под наем на язовир-публична
общинска собственост и сключи договори за наем със спечелилия търга
участник.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-63/18.01.2019 - Откриване на процедура по отдаване под наем на
язовир - публична общинска собственост
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания,
колеги? Не виждам. Гласуваме точка 24.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 22, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 24.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
3.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
4.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
5.
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
6.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
7.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
8.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
9.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
10. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
11. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
12. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
13. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
14. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
15. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
16. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
17. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
18. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
19. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
20. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
21. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
22. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
23. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 1436
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, § 12 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура по отдаване под наем на язовир - публична
общинска собственост, както следва:
Язовир в местност „Узун Белмя“, землището на с.Злати войвода,
община Сливен с площ от 24,121 дка, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 30990.51.303, при граници: 30990.51.340, 30990.51.304,
30990.51.328, 30990.51.302, имотът актуван с Акт за публична общинска
собственост № 90/05.09.2018 год.
Начална тръжна цена 20 лв./дка без ДДС за една година, или 482,42
лв.(четири стотин осемдесет два лева и четиридесет и две стотинки)
без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 90
лв. /деветдесет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в
процедурата – 100 лв./сто лева/ без ДДС.
2. Обектът да се отдаде под наем за срок от 10 години, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, на оператор на язовирна
стена.
3. Утвърждава проект на договор за наем.
4. Определя цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/
без ДДС.
5. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по процедурата за отдаване под наем на язовир-публична
общинска собственост и сключи договори за наем със спечелилия търга
участник.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-21/09.01.2019 - Продължаване срока на договор за наем за временно
и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение с площ 25,30кв.м. на
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първи етаж в учебен блок 'Б' на училище, находящо се в парцел II, кв.588
по плана на гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания?
Колеги, гласуваме точка 25.
С 20 гласа „за“, 0 – „против“, 3 – „въздържали се“ предложението не
се приема.
Христо Котов – Искам прегласуване.
Оспорено гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 20, "против" - 0 и "въздържали
се" - 3 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – За кой ли път молим да бъдем дисциплинирани.
Иначе, ще поискам 30 мин. почивка и ще се върнем след един час.
Има искане за прегласуване от г-н Котов. Прегласуваме точка 25,
колеги.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 21, "против" - 0 и "въздържали
се" - 4 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 25 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
3.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
4.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - Въздържал се
5.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
6.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
7.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
8.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
9.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
10. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
11. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
12. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
13. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
14. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
15. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
16. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
17. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
18. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
19. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
20. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
21. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
22. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
23. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
24. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
25. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1437
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1
от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 7 (седем) години, считано
от 02.03.2019 г., срокът на договор за наем, сключен на 01.03.2016 г. за
временно и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 25,30
кв.м. на първи етаж в учебен блок „Б“ на училище, находящо се в парцел
ІІ, кв. 588 по плана на гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 01.03.2016 г., за срока по т. 1.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-68/21.01.2019 - Отдаване под наем на части от имоти – публична
общинска собственост без търг или конкурс за дейността на Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по общинска собственост,
която го подкрепя. Заявки за изказвания, колеги? Не виждам.
Само, г-жо Радева, в т.2 изразът „настоящото предложение“ да се
замени с израза „настоящото решение“.
Валя Радева – Секретар на Община Сливен
Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Техническа грешка. Колеги, гласуваме точка 26
заедно с направеното от мен изменение и прието от вносителя. Гласуваме
точка 26.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 25, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 26 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
3.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
4.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
5.
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
6.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1438
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за
физическото възпитание и спорта,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем без търг или конкурс следните части от
имоти – публична общинска собственост:
1.1. Терен с площ 15,00 кв.м., находящ се пред сградата на бул.
„Цар Освободител“ №1Б, гр. Сливен, попадащ в поземлен имот с
идентификатор 67338.534.31 по КККР на гр.Сливен.
 Месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лева без ДДС, първа зона;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“.
1.2. Терен с площ 16,00 кв.м., находящ се в кв. „Речица“, ул.
„Тодор Асенов“, гр. Сливен, попадащ в поземлен имот с идентификатор
67338.702.374 по КККР на гр. Сливен.
 Месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без ДДС, четвърта
зона;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемни договори
при определените в т. 1.1. и т. 1.2. условия от настоящото решение.
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ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1366/18.12.2018 - Допълване на Общата схема на зона „Бул. Цар
Освободител“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на
гр. Сливен и откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на част
от имот – публична общинска собственост, предназначен за разполагане на
детски атракциони.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук е водеща комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха също го подкрепят. Колеги, заявки за изказвания? Не
виждам.
Знаете, че имаше направени изменения и допълнения от вносителя,
които вие също разгледахте и приехте. Гласуваме точка 27 заедно с
направените изменения и допълнения.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 27.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
4.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
5.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
6.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
7.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
8.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
9.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
10. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
11. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
12. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
13. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
14. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
15. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
16. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
17. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
18. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
19. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
20. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
21. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
22. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
23. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
24. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
25. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
26. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
27. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
28. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
29. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
30. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1439
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество чл. 10, ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от Наредба
за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Общата схема на зона „Бул. Цар Освободител“ за
разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Сливен с терен
с площ 3 кв.м., предназначен за разполагане на детски атракциони
(колички/клатушки) до два броя, съгласно подробна схема за разполагане
на обект по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от главния архитект на Община
Сливен, находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ №1,
гр. Сливен, попадащ в имот – публична общинска собственост с
идентификатор 67338.551.14 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на с терен с площ 3
кв.м.,
предназначен
за
разполагане
на
детски
атракциони
(колички/клатушки) до два броя, съгласно подробна схема за разполагане
на обект по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от главния архитект на Община
Сливен, находящ се пред сградата на пл. „Александър Стамболийски“ №1,
гр. Сливен, попадащ в имот – публична общинска собственост с
идентификатор 67338.551.14 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
2.1. Определя следните условия за отдаване под наем на терен за
поставяне на детски атракциони (колички/клатушки), подробно описан в т.
2, както следва:
- Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
- Начална месечна наемна цена: 126 (сто двадесет и шест) лева, без
ДДС, първа зона;
- Депозит: 80 (осемдесет) лева;
- Стъпка на наддаване: 12 (дванадесет) лева;
- Срок за наемане: 5 (пет) години;
- Предназначение: терен за разполагане на временнни преместваеми
обекти – детски атракциони (колички/клатушки) до два броя.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на терена и сключването на
договор със спечелилия търга.
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ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-32/10.01.2019 - Приемане на решение за разрешаване изработването
на ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за водопроводи и ел.кабел НН в землището на гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания, колеги? Не виждам. Гласуваме точка 28.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 28.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
3.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
4.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
5.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
6.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
7.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
8.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
9.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
10. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
11. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
12. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
13. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
14. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
15. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
16. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
17. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
18. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
19. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
20. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
21. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
22. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
23. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
24. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
25. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
26. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
27. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
28. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
29. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
30. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1440
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:
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Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на
проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасета на следните проводи:
1. Довеждащ водопровод от шахта на съществуващ водопровод в ПИ
67338.302.173, местност „Боговото“ до напорен водоем, предвиден за
изграждане в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“, землище Сливен;
2. Хранителен водопровод от напорен водоем, предвиден за
изграждане в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“ до урбанизираната
територия на СО „Кироолу“, землище Сливен;
3. Преливно-изпразнителен водопровод от напорен водоем,
предвиден за изграждане в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“ до
канавка в ПИ 67338.302.149, местност „Предела“, землище Сливен;
4. Ел.кабел ниско напрежение от урбанизираната територия на СО
„Кироолу“ до хлораторна сграда, предвидена за изграждане в ПИ
67338.302.150, местност „Предела“, землище Сливен;
Трасетата със своя общ сервитут засягат следните имоти: ПИ
67338.302.63, НТП „пътища“, държавна собственост; ПИ 67338.302.64,
НТП „полски път“, общинска собственост; ПИ 67338.302.104, НТП „път
от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост; ПИ
67338.302.133, местност „Боговото“, НТП „полски път“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.149, местност „Предела“, НТП „полски път“,
държавна собственост; 67338.302.150, местност „Предела“, НТП „водоем“,
държавна собственост; ПИ 67338.302.151, местност „Предела“, НТП
„широколистна гора“, държавна собственост; ПИ 67338.302.152, местност
„Предела“, НТП „широколистна гора“, държавна собственост; ПИ
67338.302.173, местност „Боговото“, НТП „широколистна гора“, държавна
собственост и ПИ 67338.439.89, местност „Кироолу“, НТП „поляна“,
държавна собственост, всички в землище гр.Сливен.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-31/10.01.2019 - Приемане на решение за разрешаване изработването
на ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за поземлен ел.кабел НН в землището на с.Калояново,
общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща отново е комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която го подкрепя. Заявки за
изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 29.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 29.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
3.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
4.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
5.
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
6.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
7.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
8.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
9.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
10. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
12. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
13. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
14. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
15. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
16. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
17. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
18. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
19. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
20. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
21. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
22. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
23. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
24. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
25. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
26. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
27. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
28. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
29. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
30. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
31. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1441
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 трасе на подземен ел.кабел
НН от ТП „ВиК“, находящ се в ПИ 000118 с НТП „пасище, мера“, до
регулационната граница на с.Калояново, и преминаващо през ПИ 000118 с
НТП „пасище, мера“ и ПИ 000176 с НТП „полски път“, общинска
собственост, землище с.Калояново, общ.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.
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ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-40/14.01.2019 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.100.68, местността „КУБАШКОТО”, землище гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща отново е комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 30.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 30.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
3.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
4.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
5.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
6.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
7.
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
8.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
9.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
10. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
11. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
12. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
13. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
14. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
15. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
16. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
17. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
18. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
19. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
20. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
21. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
22. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
23. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
24. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
25. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
26. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
27. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
28. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
29. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
30. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
31. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1442
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:
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Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.100.68, местността „КУБАШКОТО ”,
землище гр.Сливен с цел преотреждане на имота за „Разширение на пункт
за годишни технически прегледи ”, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.100.68,
местността „КУБАШКОТО”, землище гр.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;
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1379/20.12.2018 - Одобряване на задание за проектиране и
разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с
идентификатор 67338.100.71 по КК на гр. Сливен и землището му,
находящ се в м. 'Кубашкото'
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания по точка 31? Не виждам. Гласуваме 31-ва точка.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 29, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 31.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
3.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
4.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
5.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
7.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
8.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
9.
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
10. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
11. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
12. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
13. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
14. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
15. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1443
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 разширение на пункт за ГТП в поземлен имот с идентификатор
67338.100.71 по КК на гр.Сливен и землището му, находящ се в
м.„Кубашкото”, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот с идентификатор
67338.100.71 по КК на гр.Сливен и землището му, находящ се в
м.„Кубашкото”;
- 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;
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1360/17.12.2018 - Одобряване на задание и разрешаване изработване
на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН за ПИ 67338.233.1 и
части от ПИ 67338.88.1, ПИ 67338.180.1, ПИ 67338.180.3 и ПИ 67338.180.4
в местности 'Кютюклюка' и 'Кубашкото', землище Сливен
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща отново е комисията по
инвестиционна политика и устройство на територията, която подкрепя
предложението. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 32.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 32.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
3.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
4.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
5.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
6.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
7.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
8.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
9.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
10. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
11. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
12. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
13. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
14. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
15. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
16. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
17. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
18. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
19. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
20. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
21. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
22. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
23. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
24. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
25. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
26. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
27. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
28. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
29. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
30. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1444
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 на проект
за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за
поземлен имот 67338.233.1 и части от поземлени имоти 67338.88.1,
67338.180.1, 67338.180.3 и 67338.180.4 в местности „Кютюклюка” и
„Кубашкото” по кадастралната карта на землище Сливен, общ. Сливен, като
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подробния устройствен план ще служи и за промяна предназначението на
засегнатите земеделски имоти - ПИ 67338.233.1 и части от ПИ 67338.88.1 и
ПИ 67338.180.1 за неземеделски нужди и преотреждането им за транспортна
и инженерно-техническа инфраструктура, при спазване на следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 67338.233.1 и части от поземлени
имоти 67338.88.1, 67338.180.1, 67338.180.3 и 67338.180.4 в местности
”Кютюклюка” и „Кубашкото” по кадастралната карта на землище Сливен,
общ. Сливен
 ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и 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;
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-8/04.01.2019 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти 000132, 055048
и 000246, землище с. Драгоданово, общ.Сливен за разширение на
съществуващ гробищен парк.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, отново е водеща комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 33.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 29, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 33.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
3.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
4.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
5.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
6.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
7.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
8.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
9.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
13. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
14. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1445
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 на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти 000246 и 055048 и част
от поземлен имот 000132, землище с.Драгоданово, общ.Сливен, с цел
промяна предназначението на поземлени имоти 055048 и част от 000132 от
земеделски в „За разширение на съществуващ гробищен парк”,
представляващ поземлен имот 000246 и транспортен достъп до него, като
се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти 055048 и 000246 и част от
поземлен имот 000132 в 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;
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1378/20.12.2018 - Одобряване на задание и разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с
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идентификатор 67338.427.179 по Кадастралната карта на гр. Сливен и
землището му, м. 'Рамануша'
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща отново е комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 34.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 28, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 34.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
3.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
4.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
5.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
6.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
7.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
8.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
9.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
10. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
11. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
12. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
13. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
14. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
15. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
16. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
17. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
18. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
19. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
20. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
21. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
22. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
23. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
24. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
25. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
26. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
27. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
28. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1446
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 ПИ с идентификатор 67338.427.179 по Кадастралната карта на
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гр.Сливен и землището му, попадащ в местността „Рамануша”, като се
спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот с идентификатор
67338.427.179 по КК на гр.Сливен и землището му, попадащ в
м.„Рамануша”;
- 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;
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1377/20.12.2018 - Приемане на решение за одобряване на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
трасе на водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук отново, водеща е комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 35.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 30, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 35.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
3.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
4.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
5.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
6.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
7.
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
8.
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
9.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
10. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
11. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
12. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
13. СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
14. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
15. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
16. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
17. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
18. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
19. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
20. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
21. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
22. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
23. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1447
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод, находящ се в регулационните
граници на кв.Речица, гр.Сливен, до ПИ 67338.800.1, местност „Драката“,
землище кв.Речица, гр.Сливен, отреден за „За търговска и складова
дейност“ и преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.800.11, с НТП “за
селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.800.10, с НТП “за
селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички
в землище кв.Речица, гр.Сливен.

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1376/20.12.2018 - Приемане на решение за одобряване на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
трасета на водопровод и ел.кабел в землището на с.Малко Чочовени,
общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, отново е водеща комисията по инвестиционна
политика и устройство на територията, която подкрепя предложението.
Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 36.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 28, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 36.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
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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.

ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1448
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасета на водопровод и
ел.кабел от ПИ 049101, за захранване на ПИ 049105, отреден „За жилищни
сгради, стопанска постройка и заведение за бързо хранене“ и преминаващи
през ПИ 049101 с НТП „лозе“, ПИ 049111 с НТП „лозе“ и ПИ 049112 с
НТП „нива“, собственост на физически лица, всички в местността
„Кьосурлука“, з-ще с.Малко Чочовени, общ.Сливен.

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-59/18.01.2019 - Отпускане на финансови средства по Решение №
254/1997 год. на Общинския съвет.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук, водеща е комисията по образование, наука,
култура и вероизповедания. Г-жо Келеведжиева? Да, заповядайте.
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СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА - Изказване
Уважаеми колеги, съгласно решение на постоянната комисия по
образование, наука, култура и вероизповедания, правя следната промяна в
проекта за решение:
- В точка II. заличаваме т.1. Точка 2 става точка 1;
- Създаваме нова точка V. със следния текст: „Отпуска финансови
средства в размер на 1 500 лв. на НЧ „Пробуда-1932“ - с. Камен, общ.
Сливен за награден фонд и сувенири на участващите групи в Регионален
събор на маскарадните игри през 2019 г.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.4 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2019
год.;
- Т.V става т.VI, т. VI става т.VII.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Келеведжиева. Ще Ви помоля само,
да представите в деловодството в писмен вид.
Изказвания колеги по точка 37? Не виждам. Гласуваме точка 37
заедно с направеното от г-жа Келеведжиева като вносител изменение и
допълнение на решението. Гласуваме точка 37.
С 28 гласа „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“ приехме точка 37
от дневния ред.
Живко Минчев – Г-н Митев, и аз съм „за“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола: с 28 гласа „за“ от системата и г-н
Живко Минчев – „за“, значи „за“ 29, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“
приехме точка 37 от дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 29, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
3.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
4.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
5.
КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА: - За
6.
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
7.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ: - За
8.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
9.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
10. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
11. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
12. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
13. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
14. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
15. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
16. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
17. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
18. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ЖИВКО МИНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1449
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева
на Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД-Сливен за
участие на деца от Община Сливен в Осемнадесети регионален фестивал
на руската песен и танц и в Международния конкурс „София-Москва;
България-Русия: вчера, днес и утре” - за награди, дипломи, рекламни
материали, украса на сцена, цветя и озвучаване.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение
№ 9 от бюджета на Община Сливен за 2019 г.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда / лева
на:
1. НЧ „Зора 1860“ - гр. Сливен, относно финансиране на Детски
театър „Зора“ при читалището, за реализиране на проект „Бременските
музиканти“ по приказките на Братя Грим - творчески сезон 2018-2019 г.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства по защитени
проекти с деца“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2019
год.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 350 /хиляда триста
и петдесет/ лева на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, по повод
отбелязване 28-я рожден ден на Театрална формация „Класика“ при
гимназията.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.2 „Средства за
съфинансиране на екипировка и пътувания за участия в Международни и
национални образователни и културни програми на деца и ученици от
групи и състави на бюджетна издръжка“ на приложение № 9 от бюджета
на община Сливен за 2019 г.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3 000 /три хиляди/
лева на НЧ „Зора 1860“ - гр. Сливен, за финансиране на Национален
детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“, който
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ще се проведе на 12-14 април 2019 година, под патронажа на Общински
съвет Сливен.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за
образователни прояви с деца и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета
на Община Сливен за 2019 год.
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на НЧ „Пробуда-1932“ - с. Камен, общ.Сливен за награден
фонд и сувенири на участващите групи в Регионален събор на
маскарадните игри 2019 г.
Средствата да се осигурят от Раздел II , т.4 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2019
год.
VI. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.05.2019год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-55/17.01.2019 - Отпускане на финансови помощи.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по здравеопазване,
социална и жилищна политика, която подкрепя предложението. Заявки за
изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 38 от дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 27, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и последната точка, 38, от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ: - За
4.
МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА: - За
5.
ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ: - За
6.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
7.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ: - За
8.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
9.
ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА: - За
10. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
13. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
14. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА: - За
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 1450
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Йордана Т.Х. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за доплащане за
медикаменти.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1.Иван Е.Е. с ЕГН ……. от гр.Сливен, ……… за подпомагане на
лечението;
2. Йовка М.В. с ЕГН ……… от гр.Сливен, …….. за транспортни
разходи;
3. Красимир А.Н. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……. за ремонт на
жилището.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на Димитър Д.С. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ………. за подпомагане
на лечението.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Димитър Х.Д. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за подпомагане
на лечението;
2. Живка В.Г. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……… за покриване на
разходи за оперативни интервенции;
3. Божидар И.Ч. с ЕГН ……… от с……., общ.Сливен, ………. за
подпомагане на лечението.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на Веризар П.О. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………… за пътуване и
рехабилитация.
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VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.05.2019год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общински
съвет Сливен закри заседанието в 11.35 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/
/Цв. Тачева/

ДЕЖУРЕН ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/К. Димитров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/п/
/Д. Митев/
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