Препис!
Протокол № 5
ЗАСЕДАНИЕ
№5
проведено на 30.01.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общинския съвет;
Днес, 30.01.2020 г., 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,
уважаеми гости, скъпи колеги! На основание чл. 13, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, определям г-н Деян Дечев
за дежурен заместник-председател на днешното заседание на Общинския
съвет, а за протоколист определям г-жа Цветелина Тачева.
Беше извършена проверка на кворума. В системата са регистрирани
35 общински съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 37, ал. 1 от нашия правилник, откривам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
Общински съвет Сливен.
Колеги, очаквам предложения за промени, изменения и допълнения
на дневния ред. Заповядайте г-н Радев.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен (от място)
Уважаеми г-н Председател, предлагам да отпадне точка 23 от
дневния ред за отстъпване право на строеж на един терен в „Дружба“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Колеги, току-що, на микрофона да
обявя, г-н Радев оттегля точка 23 от проекта за дневен ред. Имате думата
за други предложения, изменения. Не виждам.
Колеги, на основание чл. 38, ал. 3 от нашия правилник, в
деловодството на Общинския съвет беше внесено допълнително
предложение за точка от дневния ред, а именно: Определяне на
представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на АВ и
К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата
позиция и мандат по въпросите от дневния ред.
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Ако няма други предложения и изказвания, преминаваме към
гласуване на измененията и допълненията на дневния ред, като първо ще
гласуваме оттеглянето на точка 23 от дневния ред, тъй като тя вече е
гледана от водещата комисия.
Колеги, гласуваме дали да бъде оттеглена точка 23 от проекта за
дневен ред. Гласуваме.
Окончателно гласуване по предложението
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 1 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Точка 23 беше оттеглена от дневния ред.
Колеги, преминаваме към гласуване на предложението на г-н Стефан
Радев за допълнителната точка, за определяне на наш представител в
общото събрание на Асоциацията на В и К. Гласуваме.
Окончателно гласуване по предложението
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 1 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Предложението на г-н Стефан Радев става точка от
дневния ред.
Колеги, предлагам Ви на мястото на оттеглената точка 23 от дневния
ред да стане току-що приетата допълнителна точка, а именно: Определяне
на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на АВ
и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата
позиция и мандат по въпросите от дневния ред.
Имате ли други предложения? Ако нямате, гласуваме дневния ред с
направеното от мен преномериране на точките. Гласуваме дневния ред.
Общинският съвет гласува и със "за" - 38, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1, прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. вх. 30-00-20/09.01.2020 - Приемане на Наредба за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища.
2. вх. 30-00-63/17.01.2020 - Стратегия за управление на общинската
собственост за период 2020-2024 година.
3. вх. 30-00-69/17.01.2020 - Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.
4. вх. 30-00-92/21.01.2020 - Утвърждаване на списък на общинските
жилища по предназначение за 2020 год.
5. вх. 30-00-19/09.01.2020 - Определяне размера на трудовите
възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2020г.
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6. вх. 30-00-82/20.01.2020 - Проект за бюджет на община Сливен за 2020
г.
7. вх. 30-00-75/17.01.2020 - Изменение на Решение № 26 от 19.12.2019
год. на Общински съвет-Сливен относно избор на членове и ръководства
на Постоянните комисии на Общински съвет-Сливен.
8. вх. 30-00-67/17.01.2020 - Утвърждаване съставите на обществените
комисии за избор на носители на наградите на Община Сливен.
9. вх. 30-00-86/21.01.2020 - Избор на Управителен съвет на Общински
фонд „Култура” към Община Сливен.
10. вх. 30-00-85/21.01.2020 - Избор на Комисия по стипендиите на
Община Сливен.
11. вх. 30-00-84/21.01.2020 - Избор на Комисия по символика за мандат
2019-2023 год.
12. вх. 30-00-33/13.01.2020 - Утвърждаване на отчет за дейността на
Комисията по стипендии за 2019 година.
13. вх. 30-00-89/21.01.2020 - Приемане на програма за работата на
Общинския съвет Сливен през първото тримесечие на 2020 година.
14. вх. 30-00-51/15.01.2020 - Поправка на очевидна фактическа грешка,
допусната в Решение № 13 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Сливен.
15. вх. 30-00-60/17.01.2020 - Утвърждаване на План за младежта за 2020
година.
16. вх. 30-00-52/15.01.2020 - Одобряване отчета за извършените разходи
за командировки през четвъртото тримесечие на 2019 година на Кмета на
община Сливен.
17. вх. 30-00-95/22.01.2020 - Одобряване Решение на кмета на Община
Сливен за откриване на процедура за предоставяне на концесия за
строителство и управление на паркинг в УПИ I, кв. 516, ЦГЧ, съгласно
ПУП-ПРЗ, с идентификатор 67338.516.349 по КККР на гр. Сливен, област
Сливен, с площ 1 057 м2, начин на трайно ползване: ПАРКИНГ и съседи –
ПИ с идентификатор 67338.514.183, 67338.516.350, 67338.516.331,
67338.516.332, 67338.516.333 и 67338.516.348, актуван с АЧОС №
3927/14.11.2018 год.
18. вх. 30-00-24/09.01.2020 - Продажба на имот- частна общинска
собственост, находящ се в кв.'Ново село – изток', гр.Сливен
19. вх. 30-00-23/09.01.2020 - Продажба на поземлени имоти – общинска
собственост в землищата на гр.Сливен и с. Бинкос.
20. вх. 30-00-29/10.01.2020 - Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване дела на Община Сливен.
21. вх. 30-00-59/16.01.2020 - Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване дела на Община Сливен от физически лица в ПИ с
идентификатор 67338.546.160 по КК - Сливен, ул. 'Патриарх Евтимий' №
10, гр. Сливен
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22. вх. 30-00-10/08.01.2020 - Прехвърляне на съсобственост по чл.17,
ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и физически лица, във връзка с
прилагане на влязъл в сила устройствен план.
23. вх. 30-00-114/28.01.2020 - Определяне на представител на Община
Сливен в заседание на общото събрание на АВ и К на обособена
територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата позиция и мандат
по въпросите от дневния ред.
24. вх. 30-00-61/17.01.2020 - Учредяване право на пристрояване за
изграждане на пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл.7, ет.2, ап.3, върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.227 по КККР на гр. Сливен.
25. вх. 30-00-62/17.01.2020 - Учредяване право на пристрояване за
изграждане на пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл.21, вх.Б, ет.2,
ап.8, върху поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.227 по КККР на гр. Сливен.
26. вх. 30-00-11/08.01.2020 - Отдаване под наем на имоти 'полски
пътища' - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на
земеделски земи, за стопанската 2019/2020 год.
27. вх. 30-00-50/15.01.2020 - Откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот,
публична общинска собственост, находящи се в сградата на Средно
училище 'Константин Константинов' - Сливен.
28. вх. 30-00-26/09.01.2020 - Намаляване на утвърдената с Решение
№1545/18.04.2019 г. на ОбС-Сливен начална цена за продажба, чрез
публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост
29. вх. 30-00-70/17.01.2020 - Приемане на решение за одобряване на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на с.Злати войвода,
общ.Сливен.
30. вх. 30-00-71/17.01.2020 - Приемане на решение за одобряване на
ПУП – план за регулация и застрояване за части от кв.42 и кв.49, кв.
'Асеновец', гр.Сливен.
31. вх. 30-00-72/17.01.2020 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти
002159, 002158, 002141 и 002165 в землището на с. Глушник, общ. Сливен
за разширение на съществуващ гробищен парк.
32. вх. 30-00-73/17.01.2020 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 67338.78.1 по КККР (номер по стар план 078001), м.
'Кютюклюка' землище гр. Сливен, общ. Сливен.
33. вх. 30-00-74/17.01.2020 - Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за изменение на Общ Устройствен План на Община
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Сливен за територия, в която попадат поземлени имоти с идентификатор
027002 и 027003, ЕКАТТЕ 55333, землище с. Панаретовци, общ. Сливен.
34. вх. 30-00-66/17.01.2020 - Отпускане на финансови средства по
Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет.
35. вх. 30-00-68/17.01.2020 - Отпускане на финансови помощи.
36. вх. 30-00-000/22.01.2020 - Питания и отговор на питания.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-20/09.01.2020 - Приемане на Наредба за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, няколко думи за Наредбата.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, предложената нова наредба за общинските жилища, да не
казвам цялото наименование, се прави поради, основната причина е, това
че, сега действащата наредба е протестирана от прокуратурата, има висящо
дело. Протестирана е на основание процедурата по приемане, тогава
когато е била приета, че не е спазен целия ред за приемане на нормативен
акт. Мисля, че е било 2007, ако не се лъжа. И, за да не се създава правен
вакуум, предлагаме да приемем нова наредба, така че, да продължи да бъде
уредена тази материя.
Една съществена промяна има в новата наредба спрямо старата. Тя
касае определянето на цените, по които се продават жилища на
правоимащи, крайно нуждаещи се, които са придобили правото да ги
закупят ако желаят, а именно: това да става по пазарна цена. И сега в
наредбата е предвидено да става по пазарна цена, но тя се определя по една
методика от администрацията. Смятаме че, принципа, който по принцип
важи за определянето на пазарните цени, трябва да бъде общо, да се
определя от лицензиран оценител. Затова Ви моля да подкрепите
предложението за приемането на тази наредба. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев.
Колеги, тук водеща е комисията по общинска собственост и местно
самоуправление. Г-жо Стамова, заповядайте да чуем становището на
комисията.
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КЕРАНКА СТАМОВА – Председател на ПК по ОСМС
Уважаеми г-н Митев, уважаеми г-н Радев, уважаеми колеги!
Причините, които налагат приемането на нова Наредба за условията и реда
за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища се основават на необходимостта от
актуализиране на старата Наредба. С протест от Окръжна прокуратура Сливен от 20.06.2018 г, на правно основание: чл.186, ал.2, във връзка с
чл.185, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.16, ал.1 от АПК, се предлага да се
отмени в цялост като незаконосъобразна наредбата, поради приемане на
същата в нарушение на изискванията на чл.28, ал.2 и 3 от Закона за
нормативните актове. Внесения в Общински съвет Сливен проект на
наредбата през 2012 година е без приложените към него мотиви и
съответен доклад, като предложението на кмета на Община Сливен, с
което е внесен в Общинския съвет проекта, няма съдържанието нито на
мотиви, нито на доклад по смисъла на чл.28, ал.2.
Целта на наредбата е да се регламентират обществените отношения,
свързани с условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на
територията на община Сливен и привеждането им в съответствие с
действащата нормативна уредба.
На две свои заседания, комисията по общинска собственост и местно
самоуправление разгледа и подкрепи предложения проект за наредба.
Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Стамова. Г-н Комбалов, да чуем
становището на комисията по нормативна уредба и законосъобразност на
актовете на Общинския съвет, относно законосъобразността на това
предложение.
СТАНИМИР КОМБАЛОВ – Председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Уважаеми г-н Радев, уважаеми заместник-кметове, уважаеми г-н
Митев, уважаеми колеги! Тази наредба няколко пъти мина през нашата
комисия за обсъждане. Най-накрая тя е факт с всички законови
изисквания. Така че, нашата комисия взе единодушно решение, че е
законосъобразна наредбата. В този смисъл Ви моля да я подкрепите.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Комбалов. Колеги, комисиите които
разгледаха наредбата, а тя беше разпределена на всички комисии, всички я
гледаха, я подкрепят.
Имате думата за изказвания по наредбата. Приемам, че няма заявки
за изказвания.
Знаете, че наредбата имаше направени няколко изменения по чл. 71
от нашия правилник. Така че, гласуваме проекта за наредба заедно с
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направените изменения и допълнения, които Вие сте гледали в комисиите.
Гласуваме точка 1 с направените изменения и допълнения.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 37, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме Наредба за условията и реда за
установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
2.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
3.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
4.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
5.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
6.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
7.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
8.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
9.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
10. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
11. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
12. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
13. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
14. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
15. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
16. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
17. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
18. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
19. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
20. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
21. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
22. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
23. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
24. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
25. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
26. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
27. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
28. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
29. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
30. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
31. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
32. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
33. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
34. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
35. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
36. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
37. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
38. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 62
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15, ал.1 от ЗНА,
чл.45а и чл.47 ал. 3 от ЗОС, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от
ЗНА и чл.75-78 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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Приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-63/17.01.2020 - Стратегия за управление на общинската собственост
за период 2020-2024 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя стратегията. Комисиите, които я
разгледаха също я подкрепят. Колеги, заявки за изказвания? Г-жо Стамова.
КЕРАНКА СТАМОВА – Председател на ПК по ОСМС
Уважаеми колеги, на стр. 7 в таблица „Къщи“ редът със
с.Драгоданово да се заличи. Г-н Митев, това е. Комисията подкрепя
предложението.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Г-н Минко Минчев има думата за
изказване.
МИНКО МИНЧЕВ - Изказване
Уважаеми г-н Радев, уважаеми заместник-кметове, уважаеми
колежки и колеги общински съветници! Това е един много навременен, не
навременен, но много добър документ, който беше необходим за общината
и мисля, че той е един, така, цялостен и завършен преглед на общинската
собственост и решава въпросите по целенасоченото й използване в
перспектива. Разбира се, тука, в историята на създаването на тоя документ,
може да се каже, че първите стъпки бяха още 2006 година- поне аз от тях
зная. Но общо взето, тъй като администрацията не искаше, по един или
друг начин, да изсветлява тия въпроси, едва, както виждате, в един много
късен етап след тоя момент, се създаде тоя документ. Разбира се, аз
подкрепям изцяло неговото съдържание, но имам и няколко предложения.
Първо, в принципите и по-специално в целесъобразността да се
добави: „ускоряване на икономическия растеж в общината чрез
насърчаване на инвестиционна и предприемаческа дейност върху обекти
общинска собственост“. Тука има, лично според мене, една група активи,
които, така, са пропуснати. Сигурно ще има и други. Но, като второ мое
предложение, във видовете имоти да се добави: „и създава Регистър на
дялове в приватизирани общински предприятия“. Тука става въпрос
миноритарните дялове във всички ония предприятия, които бяха
приватизирани в началото на века. Това е по чл. 54 точка „а“, че в
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общината се създават и поддържат публични регистри на търговските
дружества с общинско участие. Тука говорим за миноритарните участия.
И, създаване на стратегия за това какво ще правим с тия дялове ако все
още ги има.
И като точка 2 на решението предлагам, да се предложи чрез
представителя на Община Сливен в регионалния съвет за икономическо
развитие- Керанка Стамова, следното решение: „Държавата в лицето на
Областна управа да предостави информация за имотите с публична и
частна държавна собственост на територията на Община Сливен, като
периодично я обновява“. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Минчев. Отново, обаче, не
изпълнявате молбата ми. Всичко това, което предлагате, особено… да
бъдат в писмен вид - един за мен и един за деловодството. Другия път ще
го направите това, сигурен съм. Да, благодаря.
Колеги, други изказвания? Не виждам. Г-н Радев, чухте
предложенията на г-н Минко Минчев. Приемате ли ги?
СТЕФАН РАДЕВ - Като цяло не ги приемам, особено заради последната
точка, в която един вид ние задължаваме държавата да прави…
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, няма как да вземем такова решение.
СТЕФАН РАДЕВ - По отношение на принципа, първата точка която беше,
съм съгласен, но не мисля, че е фатално ако не изпишем всички неща,
които имаме в предвид когато приемаме една или друга стратегия. Това
няма да промени нещо принципно по стратегията, така че предлагам да не
приемаме това предложение.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, чухте становището на вносителя, че не
приема предложенията на г-н Минко Минчев. Г-н Радев, предлагам Ви в
решението изразът „съгласно приложение І“ да се заличи, тъй като мисля,
че няма нужда да бъде там това пояснение.
СТЕФАН РАДЕВ – Да, съгласен съм.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, гласуваме стратегията заедно с направените
допълнения от г-жа Стамова и от мен- приети от вносителя. Гласуваме
точка 2 от дневния ред.
С 34 гласа „за“, 0 – „против“ и 4 – „въздържали се“ приехме
Стратегия за управление на общинската собственост… Моля?
МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ (от място) И аз съм „въздържал се“, но не успях
да гласувам.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола, уточняваме, с 34 гласа „за“, 0 –
„против“ и 4 „въздържали се“ от системата плюс гласа „въздържал се“ на
г-н Момчил Пантелеев, т.е. 5 – „въздържали се“ приехме Стратегия за
управление на общинската собственост за период 2020 – 2024 година.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 5 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
3.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
4.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
5.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
6.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
7.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
8.
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
9.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
10. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
11. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
12. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - Въздържал се
13. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
14. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
15. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
16. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
17. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
18. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
19. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - Въздържал се
20. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
21. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
22. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
25. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
26. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
27. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
28. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
29. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
30. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - Въздържал се
31. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
32. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
33. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
34. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
35. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
36. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
37. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
38. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
39. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - Въздържал се

РЕШЕНИЕ
№ 63
На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.2, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Стратегия за управление на общинската собственост за
период 2020-2024 г.
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ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-69/17.01.2020 - Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2020 г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е отново комисията по общинска
собственост и местно самоуправление. Г-жо Стамова, заповядайте.
КЕРАНКА СТАМОВА – Председател на ПК по ОСМС
Уважаеми колеги, годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година…,
разработването на годишната програма е основен инструмент, с който се
цели регистриране на настъпилите промени в сравнение с предходните
периоди, отчитане на новите приоритети в развитието на общината, при
разработване на проекти за бюджет на общината, както и при
кандидатстване пред различни финансови институции.
Тази програма изяснява стратегията за развитие на общинската
собственост, обслужваща и обезпечаваща общинските дейности като
образование, здравеопазване, социални грижи, култура, спорт, поддръжка
на гробищни паркове и обредни зали, както и техническа инфраструктура.
Община Сливен се управлява прозрачно и нищо не може да се отдаде
под наем или продаде без знанието на общинските съветници. Годишната
програма е отворена и може да се допълва по всяко време. Моля колеги,
нека бъдем конструктивни и подкрепим тази програма. Комисията по
общинска собственост на свое заседание подкрепя програмата.
В Приложение № 1 към предложение за допълнение на Програмата в
последния ред на първа колона да се допълни цифрата 12. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря. Г-жо Стамова, за да бъдем коректни, това
се отнася и за Вас, когато правите предложение - в два екземпляра: един за
мен и за деловодството, за да не останат колегите от БСП с друго усещане.
Колеги, изказвания по програмата? Комисиите, които я разгледаха, я
приемат. Водещата комисия, току-що чухме, че я подкрепя.
Г-н Радев, това което предложи г-жа Керанка Стамова, приемате ли
го?
СТЕФАН РАДЕВ – Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приема го. Колеги знаете, че във вашите системи
вие разгледахте допълнителни изменения и допълнения на тази програма
по чл. 71 от нашия правилник. Така че, гласуваме програмата заедно с
направените изменения и допълнения в системите Ви и току-що
направеното предложение за промяна и прието от вносителя. Гласуваме
точка 3.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 36, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
2.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
3.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
4.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
5.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
7.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
8.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
9.
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
10. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
11. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
12. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
13. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
14. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
15. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
16. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
17. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
18. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
19. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
20. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
21. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
22. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
23. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
24. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
25. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
26. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
27. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
28. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
29. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
30. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
31. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
32. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
33. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
34. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
35. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
36. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
37. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
38. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 64
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 имоти –
общинска собственост за 2020 г., съгласно приложение I.
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ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-92/21.01.2020 - Утвърждаване на списък на общинските жилища по
предназначение за 2020 год.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по здравеопазване,
социална и жилищна политика, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Колеги, заявки за
изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 4.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 37, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Току-що утвърдихме списъка на общинските
жилища по предназначение за 2020 година.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
3.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
4.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
5.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
6.
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
7.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
8.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
9.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
10. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
11. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
12. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
13. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
14. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
15. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
16. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
17. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
18. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
19. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
20. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
21. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
22. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
23. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
24. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
25. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
26. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
27. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
28. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
29. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
30. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
31. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
32. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
33. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
34. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
35. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
36. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
37. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 65
На основание чл.42, ал.2 от ЗОС,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за
2020 год. съгласно Приложение №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Общински жилища – общ брой 489.
І. ЗА НАСТАНЯВАНЕ ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ
НУЖДИ – 415 бр.
1. Жилища, предназначени за продажба на настанени граждани по
административен ред - 209 бр.
кв. „БЪЛГАРКА”
блок 4
вх.А, ап.14
вх.В, ап.3
блок 9
вх.Б, ап.15
вх.В, ап.14
блок 10
ап.8, ап.46
блок 16
ап.5
блок 23
ап.4, ап.9, ап.44
блок 25
ап.4
блок 27
ап.9, ап.19, ап.25, ап.43
блок 28
ап.14, ап.34, ап.39, ап.44
блок 31
вх.А, ап.24
вх.В, ап.6
вх.Д, ап.1, ап.2, ап.22, ап.24
блок 32
вх.А, ап.3
вх.В, ап.6
блок 33
вх.А, ап.5
блок 40
вх.В, ап.5

14

кв. „ДАМЕ ГРУЕВ”
блок 10
вх.Б, ап.10, ап.22
блок 11
вх.А, ап.10
вх.Б, ап.5
вх.В, ап.29
блок 13
вх.Б, ап.11
блок 16
ап.29
блок 28
ап.1, ап.9
блок 29
ап.2, ап.16, ап.23, ап.46, ап.53, ап.58, ап.65
кв. „КЛУЦОХОР”
блок 1
вх.Д, ап.3
блок 3
вх.Б, ап.21
блок 5
вх.В, ап.3
блок 12
вх.Б, ап.4
кв. „СИНИ КАМЪНИ”
блок 1
вх.Б, ап.11, ап.12, ап.18.
вх.В, ап.9, ап.21.
блок 3
вх.А, ап.10
вх.Б, ап.15, ап.18
вх.В, ап.3, ап.14, ап.19
блок 4
вх.А, ап.2
блок 6
вх.А, ап.14
блок 9
вх.А, ап.11,ап.14
вх.Б, ап.1
вх.В, ап.14
блок 10
вх.З, ап.2, ап.20, ап.23, ап.24
блок 12
вх.А, ап.1, ап.9, ап.12, ап.15
вх.Б, ап.4, ап.6, ап.17
вх.В, ап.2, ап.15
блок 21
вх.В, ап.10
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блок 22
вх.А, ап.23,ап.30
вх.В, ап.10, ап.30
вх.Г, ап.2
блок 24
вх.А, ап.8, ап.15, ап.17, ап.19
вх.Б, ап.23, ап.29
вх.В, ап.10, ап.31
вх.Г, ап.30
блок 25
вх.А, ап.2, ап.8.
вх.Б, ап.2, ап.8, ап.20, ап.22
вх.В, ап.1, ап.11
блок 28
вх.В, ап.20
блок 31
вх.А, ап.13
вх.В, ап.1
кв. „ДРУЖБА”
блок 1
вх.А, ап.8, ап.24
вх.Б, ап.24
блок 2
вх.Г, ап.6, ап.8, ап.12, ап.15, ап.22, ап.23
блок 4
вх.Б, ап.15
вх.В, ап.20
блок 8
вх.Б, ап.1, ап.2
вх.В, ап.1, ап.4, ап.7
вх.Г, ап.3, ап.9, ап.19, ап.23
вх.З, ап.12, ап.18
блок 13
вх.Г, ап.55
блок 15
вх.А, ап.10
блок 16
вх.Б, ап.16
блок 17
вх.В, ап.14а
блок 18
вх.Г, ап.2, ап.4, ап.5, ап.11, ап.22
вх.Д, ап.11
блок 19
вх.В, 3а, ап.5б
вх.Г, ап.13
вх.Д, ап.4
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блок 21
вх.А, ап.18, ап.20
вх.Г, ап.22
блок 23
вх.Б, ап.16
блок 24
вх.А, ап.21
вх.В, ап.13
блок 27
вх.А, ап.11
вх.Б, ап.39
блок 31
вх.Б, ап.2, ап.11
вх.В, ап.1, ап.3
вх.Г, ап. 1, ап.3
блок 37
вх.А, ап.11, ап.18
вх.Б, ап.3, ап.11, ап.20
блок 38
вх.А, ап.15
вх.Б, ап.2а
вх.В, ап.5
блок 39
вх.Б, ап.2, ап.16, ап.23
вх.В, ап.3, ап.14
вх.Г, ап.2
блок 40
вх.Д, ап.1, ап.2
блок 41
вх.Б, ап.14
кв. „МЛАДОСТ”
блок 1
ап.1, ап.80
блок 2
ап.8, ап.26, ап.35, ап.36, ап.78
кв. „КОЛЬО ФИЧЕТО”
блок 5
ап.47
блок 6
ап.1, ап.3, ап.19, ап. 42, ап.44, ап.45, ап.47
блок 7
ап.1
блок 8
ап.15, ап.22, ап.33, ап.35, ап.43
кв. „РЕПУБЛИКА”
блок 32
вх.Б, ап.6
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блок 37
вх.Б, ап.10
блок 38
вх.Б, ап.3, ап.8
вх.В, ап.3, ап.14
блок 40
ап.13, ап.28
УЛИЦИ
Ул. „Бр. Миладинови“
блок 12, ап.6, ап.25
ул. „Д-р К.Стоилов”
блок 1, ап.9а
ул. „Славянска”
блок 9, вх.А, ап.13
ул. „Хр.Ботев”
блок 45, вх.Г, ап.4
ул. „Цар Освободител”
блок 41, вх.Г, ап.25
ул. „Цар Симеон”
блок 11, ап.30
гр.КЕРМЕН
ул. „Цар Освободител” бл.19
вх.Б, ап.2
2. ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ
ЖИЛИЩНИ НУЖДА 206 БР.
кв. „К.ФИЧЕТО”
блок 5, ап.10, ап.50, ап.51, ап.52
блок 6, ап.40, ап.50
блок 7, ап.46, ап.48
блок 8, ап.4, ап.37, ап.46
кв. „КЛУЦОХОР”
блок 3, вх.А ап.12
вх.Б, ап.8
блок 12, вх.В, ап.2
кв. „СИНИ КАМЪНИ”
блок 1
вх.А, ап.2, ап.9.
вх.Б, ап.1, ап.7
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блок 3
вх.Б, ап.24
блок 6
вх.Б, ап.22
блок 9
вх.А, ап.18
блок 10
вх.З, ап.8
блок 12
вх.А, ап.13
вх.Б, ап.2, ап.8, ап.9
вх.В, ап.13
блок 14
вх.А, ап.1
блок 22
вх.А, ап.27
блок 24
вх.А, 16, ап.29
вх.Б, ап.5, ап.28
вх.В, ап.27, ап.29, ап.32
вх.Г, ап.20, ап.22
кв. „РЕПУБЛИКА”
блок 4
ап.3
блок 38
вх.В, ап.4
блок 37
вх.Б, ап.12
блок 40
ап.32, ап.49
кв. „МЛАДОСТ”
блок 1
ап.35, ап.76
блок 2
ап.6, ап.115
кв. „БЪЛГАРКА”
блок 3
вх.А, ап.4
блок 10
ап.40, ап.37, ап.41, ап.42
блок 16
ап.9
блок 22
ап.10, ап.11, ап.20, ап.29
блок23
ап.49
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блок 27
ап.14, ап.24
блок 28
ап.49
блок 30
вх.Б, ап.2
блок 31
вх.Б, ап.22
вх.Д, ап.3
кв. „ДАМЕ ГРУЕВ”
блок 10
вх.Б, ап.6, ап.15
вх.Г, ап.11
блок 11
вх.Г, ап.23
блок 16
ап.2, ап.20, ап.56, ап.72
блок 23
вх.В, ап.15
блок 28
ап.3, ап.23, ап.29
блок 29
ап.47
блок 39
вх.А, ап.8
блок 53
вх.Б, ап.1
вх.В, ап.9, ап.10
кв. „ДРУЖБА”
блок 2
вх.Г, ап.10
блок 8
вх.Б, ап.14
вх.В, ап.5
вх.Г, ап.1, ап.22
вх.З, ап.1, ап.6
блок 16
вх.Б, ап.3, ап.21
вх.Г, ап.4 ап.12
блок 18
вх.Г, ап.1, ап.19
блок 19
вх.В, ап.9б, ап.15а
вх.Г, ап.3, ап.14, ап.19
вх.Д, ап.3, ап.8
блок 24
вх.Б, ап.8
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блок 31
вх.В, ап.11
блок 34
вх.Б,ап.1
вх.Г, ап.24
блок 37
вх.А, ап.21
блок 39
вх.А, ап.8
вх.Б, ап.5
вх.В, ап.1,
блок 40
вх.Д, ап.3
блок 42
вх.А, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9
вх.Б, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9
блок 44
вх.А, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9
вх.Б, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, ап.11, ап.12
блок 46
вх.А, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, ап.11, ап.12
вх.Б, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, ап.11, ап.12
гр.КЕРМЕН
ул. „Цар Освободител” бл.19
вх.А, ап.12
вх.Б, ап.1, ап.6, ап.7, ап.15
УЛИЦИ
ул. „Г.Милев” бл.17, вх.А, ап.11
ул. „Асеновска” 38,
ул. „Асеновска” 44
ул. „Възрожденска” 4
ул. „Московска” 21
ул. „П.Хитов”, бл.22, вх.Г, ап.20
ул. „Балатон” 1
ул. „Таньо войвода” 6
ул. „Добри Чинтулов” 9 / ІІ ет.
ул. „Димитър Пехливанов” 108
ул. „Копринка” 22
ул. „Драгойчева” 25а
ул. „Граф Игнатиев” 14
ул. „Дончо Димов” 2а, 4
ул. „Ниш” 19
ул. „Ниш” 26
ул. „Гоце Делчев” 12
ул. „Антон Иванов” 14-ІІ ет.
ул. „Кирил и Методий” 2
ул. „М.Чайковски” № 22
ул. „Хр. Смирненски” № 1
с.Блатец, кв.18, пл.№163,УПИ ІІІ
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ІІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА – 54 бр.
кв. „К.ФИЧЕТО”
блок 5
ап.5, ап.43
блок 6
ап.23
блок 7
ап.44
кв. „ДАМЕ ГРУЕВ”
блок 11
вх.В, ап.22
вх.Г, ап.14
блок 12
вх.А, ап.10
блок 16
ап.8
блок 17
вх.А, ап.27
блок 28
ап.18, ап.48
блок 29
ап.17, ап.20, ап.44
кв. „ДРУЖБА”
блок 1
вх.А, ап.11
блок 8
вх.З, ап.10
блок 21
вх.А, ап.11
блок 27
вх.Б, ап.22
кв. „МЛАДОСТ”
блок 1
ап.53, ап.65
блок 2
ап.37
блок 9
вх.Б, ап.22
кв. „СИНИ КАМЪНИ”
блок 6
вх.В, ап.10
блок 14
вх.А, ап.17
блок 15
вх.Б, ап.14
блок 24
22

вх. Г, ап.25
блок 28
вх.Г, ап.24
блок 31
вх.В, ап.7, ап.14
кв. „БЪЛГАРКА”
блок 20
вх.В, ап.21
блок 22
ап.44
блок 28
ап.10, ап.58
блок 29
вх.Б, ап.6
блок 32
вх.А, ап.8
вх.Б, ап.10
бл.40,
вх.В, ап.8
блок 41
вх.В, ап.23
кв. „КЛУЦОХОР”
блок 1
вх.Д, ап.19
кв. „РЕПУБЛИКА”
блок 38
вх.А, ап.2
УЛИЦИ
ул. „А.Иванов” блок 8, ап.62, ап.68, ап.71
ул. „Бр.Миладинови” блок 2, ап.21
ул. „Хр. Ботев”, блок 1, вх.В, ап.4
ул. „Т.Икономов” № 4, блок 30, ап.3
ул. „Йосиф Щросмайер” блок 27, вх.А, ап.1, ап.2, ап.3
ул. „Др.Цанков” блок 1, вх.В , ап.7
бул. „Цар Освободител” бл.17, ап.1
гр.КЕРМЕН
ул. „Цар Освободител” бл.19
вх.А, ап.1, ап.11
вх.Б, ап.3
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ІІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА - 20 бр.
кв. „Кольо Фичето”
блок 5, ап.53
блок 6, ап.49
кв. „Сини камъни”
блок 1,
вх.Б, ап.15
блок 12
вх.А, ап.14
вх.В, ап.1
блок 20
вх.А, ап.16
кв. „Дружба”
блок 1
вх.Б, ап.14
блок 8
вх.А, ап.6
вх.Г, ап.6, ап.24
блок 18
вх.Д, ап.23
блок 19
вх.Г, ап.10, ап.23
блок 37
вх.А, ап.4, ап.16
кв. „Република”
блок 40, ап.46
кв. „Младост”
блок 2, ап.89
кв. „Даме Груев”
блок 16, ап.68
блок 29, ап.62
УЛИЦИ
ул. „Антон Иванов” № 14, І ет.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-19/09.01.2020 - Определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства, считано от 01.01.2020г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по финанси,
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бюджет и икономическо развитие, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказвания?
Знаете, че във вашите системи отново имаше изменение и допълнение на
това предложение по чл. 71. Не виждам заявки за изказване.
Гласуваме точка 5 заедно с направените изменения и допълнения,
които са разгледани от комисиите. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 38, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Току-що определихме размера на трудовите
възнаграждения на нашите кметове, считано от първи януари 2020 г. Да им
пожелаем успешен мандат.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
3.
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
4.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
5.
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
7.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
8.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
9.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
10. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
11. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
12. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
13. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
14. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
15. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
16. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
17. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
18. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
19. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
20. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
21. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
22. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
25. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
26. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
27. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
28. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
29. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
30. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
31. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
32. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
33. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
34. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
35. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
36. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
37. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
38. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 66
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от
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ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя конкретните размери на индивидуалните основни
месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2020 г. Приложение № 1.
2. Определя на кметовете на кметства допълнително месечно
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер
на 0,6 % върху основната месечна работна заплата, за всяка година
зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-82/20.01.2020 - Проект за бюджет на община Сливен за 2020 г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, няколко думи за проекта за бюджет.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на община Сливен
Уважаеми колеги, проекта за бюджет на община Сливен за 2020 г.,
по моя оценка, затвърждава и надгражда това, което сме постигнали до
момента по отношение на стабилизирането на финансовото състояние на
община Сливен и стимулиране, доколкото е в нашите правомощия и
нашите възможности, на развитието на общината чрез, доколкото това
може да става, чрез бюджета който приемаме.
Предполагам ще стане дума за безлихвения заем към държавата.
Факт е, че имахме надежди, очаквания, че може да се изпълни законовата
процедура, която е предвидена като хипотеза, като възможност в Закона за
публичните финанси - министъра на финансите да внесе предложение до
Министерския съвет да ни бъде опростен този заем. Факт е, че не се случи
това. Половината от сумата, два милиона и половина, Министерството на
финансите си я удържа преди броени дни от субсидията ни за капиталови
разходи за 2020 г., въпреки последното ни писмо от края на декември
когато отново поставихме този въпрос, което показва, че очевидно няма да
има опрощаване на тази сума. И затова, най-вероятно няма да изчакваме
следващите стъпки, както са ги разписали Министерството на финансите,
да бъде погасен заема през юни и октомври с удържане на средства от
субсидията ни, изравнителната субсидия за общината, а веднага след
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приемането на бюджета, може би още утре, община Сливен ще погаси
цялата част на безлихвения заем, който ползвахме от държавата през
последните почти три години. Това не е малка сума за общината. Факт е,
че сме водили такава политика, че сме очаквали и такова развитие на
събитията. Ще погасим заема. Очевидно тези пет милиона бихме ги
вложили в инфраструктурата на града, в полезни неща за нашите
съграждани, но в крайна сметка истината е, че сме ги взели заемообразно,
за да изплатим стари задължения, да решим непосредствени проблеми,
които имахме преди три-четири години с тези стари задължения и не
можем да се сърдим на никой за това, че не решава да ни ги подари.
Определено годината ще бъде трудна за общината, която сега
започва. Пак казвам, сумата не е малка за мащабите на нашия бюджет.
Напротив. И призовавам всички за това да сме благоразумни, да следваме
политиката си, да защитаваме финансовия интерес на общината, така че, да
можем без сътресения за гражданите, за нито една от системите на
общината да преминем през тази трудност. Преминавали сме и по-големи
знаете, през изминалите години. Доста по-големи. Смятам, че с общи
усилия отново ще се справим.
Призовавам Ви да подкрепите бюджета. Както казах, той защитава
основните системи, гарантира политиката по увеличаване на доходите на
работещите в системите на общината. Говоря за всички системи на
общината. Имам предвид, нещо което сме си поставили за цел,
коментирали сме го и друг път, гарантира работата на всички системи,
които общината поддържа или подпомага и е най-доброто, според мен,
което можем да направим на този етап с тези ресурси които имаме.
Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Водеща е комисията по
финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-жо Гавазова, да чуем
становището на комисията относно проекта за бюджет на общината за
2020 г.
ЮЛИЯ ГАВАЗОВА - Председател на ПК по ФБИР
Уважаеми г-н Радев, уважаеми заместник-кметове, уважаеми г-н
Митев, уважаеми колеги! Постоянната комисия по финанси, бюджет и
икономическо развитие разгледа проекта за бюджет на община Сливен за
2020 г. и го подкрепи с десет гласа „за“ и един „против“ от общо
единадесет гласа.
Финансовата рамка на документа е в размер на 117 896 393 лв.
Местните приходи са в размер на 43 770 000 лв. Приходите от
имуществени и други местни данъци са планирани в размер на 13 милиона
и половина.
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Средствата от капиталови разходи са в размер на 17 000 000 лв.
Средствата от целевата субсидия, както вече г-н Радев спомена, от
Централния бюджет в размер на 2 милиона и половина лева ще бъдат
прихванати от Министерството на финансите по безлихвения заем от
централния бюджет, но те не са включени в капиталовата програма.
Общината планира със собствени средства да се извършат
капиталови разходи в размер на почти 7 000 000 лева. Тези разходи са с
източник на финансиране – продажба на общинско имущество, преходен
остатък и други приходи.
По-големите обекти, които са включени в капиталовата програма на
общината са за благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър“ - Сливен. За там
са заделени 1 750 000 лв.; 1 400 000 лв. имаме за разширение на ОУ
„Паисий Хилендарски“ в с.Тополчане; 734 600 лв. - основен ремонт на
тротоарни настилки; 515 323 лв. за основен ремонт на спортен комплекс
„Асеновец“.
Предвидени са и средства за финансово подпомагане на спортни
клубове, за репродуктивно здраве, за бездомни лица и др., като за помощи
и обезщетения имаме планувани около 37 000 лева повече в сравнение с
тези за 2019 година.
С изпълнението на бюджета за 2020-та следва да се постигнат някои
основни цели и задачи, като осигуряване на средствата за изпълнението на
договори по оперативните програма, развитие и усъвършенстване на
социалната и техническата инфраструктура и др.
Постоянната комисия предлага да подкрепите бюджета за 2020 г.,
който ще спомогне за финансовото стабилизиране на община Сливен.
Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Гавазова. Колеги, трябва да чуем
задължително и становището на комисията по нормативна уредба,
законосъобразност актовете на Общинския съвет. Г-н Петров заповядайте
да чуем становището.
ВАСИЛ ПЕТРОВ – Зам.-председател на ПК НУЗАОбСКИРОбС
Уважаеми г-н Митев, уважаеми колеги, уважаеми г-н Радев!
Комисията по нормативна уредба и законосъобразност на актовете на
Общинския съвет прие, че предложението за бюджет за 2020 г. е
законосъобразно.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Петров. Колеги, комисиите, всички
комисии разгледаха бюджета, няма постоянна комисия, която да не го
подкрепя. Имате думата за изказвания по бюджета.
Да г-н Минчев, видях че имате затруднения по подаване на заявката.
Изчаках Ви търпеливо. Заповядайте.
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МИНКО МИНЧЕВ - Технически е проблема.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, да, затова Ви изчаках търпеливо. Благодаря на
г-н Стефан Щилиянов, че Ви помогна.
МИНКО МИНЧЕВ - Изказване
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Радев,
Групата общински съветници на БСП има следните конкретни принципни
позиции:
Първо: не подкрепяме вече установилата се практика на скоростно
обществено обсъждане на бюджет 2020 г. в неподходящ момент - след
Коледа и преди Нова година.
Второ: в проекта на бюджет 2020 няма никакви конкретни мерки по
привличане на инвеститори, така че финансовите и икономическите
потоци да не заобикалят община Сливен.
Трето: средствата за заплати, осигуровки и издръжка не гарантират
възстановяването на дейностите със социален характер до нивата им преди
реализирането на оздравителната програма. Участието на общината с
проекти по финансиране трябва да надгражда реалната социална дейност.
Социалните проблеми се увеличават във връзка със структурни изменения
в населението, а последните бюджети, така, не съответстват на
потребностите на жителите на общината.
Четвърто: преходния остатък е значителен и е свидетелство за много
нереализирани дейности, планирани в началния бюджет на 2019 г. Само за
един пример: преходните остатъци по държавните дейности са 8 милиона и
половина, преходните остатъци по местни дейности са над 12 милиона,
което означава, значи, много нереализирани дейности.
Сега виждаме тука тъй, изведнъж, ново предложение. Вчера беше,
между впрочем, единственото обсъждане на един ден, за един час на
бюджет, на проекта на бюджет на община Сливен и това говоря в
комисията по бюджет и финанси. Днеска ни се предлага друго
предложение, съвсем различно, това е де факто нов бюджет. Вчера, де
факто, исках да подскажа на хората, които имат отношение към бюджета,
че точно проблемите свързани с дълга са тези, които водят до сериозни
проблеми. Не случайно Министерството на финансите ни изпрати едно
заплашително писмо, с което ни напомня, че ние излизаме от рамката. А
при това положение текущите дългове към местните приходи, нали, което
е от 5 до 10% нормален риск, от 10 до 15% сериозен риск и над 15% вече
не би трябвало да има такива бюджети. Нашият излизаше над 15%.
Действително, право. И сега, аз лично ще подкрепя това предложение,
което днеска направихте, но това де факто е нов бюджет. И той
действително променя вече отношенията вътре и конкретните показатели
по ефективността на бюджета.
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Нещо много интересно, което излезе онзи ден в Националния
статистически институт. Той публикува брутният вътрешен продукт на
човек от населението, който за Сливен е само 7 600 лв. - при област, но
имайте предвид че, предполагам, че Вие имате повече информация,
примерно съотношението на създадения брутен вътрешен продукт в
община Нова Загора към населението и към Сливен е малко различно. И
тука тъй, когато говорим за област много трябва да внимаваме. И тъй като
община Нова Загора например, е дадена като вторичен център, а ние сме
дадени като територия. И трябва добре да внимаваме и да мислим какво
по-нататък ще правиме в тая връзка. Та, само 7 600 лв. при 15 600 лв.
средно за страната, 33 400 за София, за Бургас 12 500, за Стара Загора
17 000. И вижте за Ямбол 9 700 лв. Значи с 2 000, че и повече от нас.
Естествено при това положение приходите в общинския бюджет, т.е.
първата част, която пълни бюджета е да имаме проблеми с тях. И в частта
за приходите от данъци, и в частта за приходите за такси смет и т.н.
Това което казахме може да се потвърди по-нататък и с данните за
придобиване на дълготрайните материални активи, за чуждестранните
преки инвестиции на човек от населението, където например имаме 654
евро на човек в Сливен и 3 300 евро на човек в страната. Усвояването на
европейски средства, с които така много се хвалехме, е едва 715 лв. на
човек и е едно от най-ниските, докато в София е 2 500 лв. на човек. Така
че, въпросът не е в тия цифри. Въпросът е какво ще правиме, защото
трябва да привличаме бизнес и то няма как да го привлечем, освен ако не
включим нещо в бюджета и то по такъв начин, че то да генерира бизнес.
Ножицата, между нас и другите, постоянно се отваря и все още се отваря.
Значи, задачата ни тепърва е поне да спрем отварянето на тази ножица и
след това ако може да почнем да я затваряме. Но, за това са необходими,
примерно в рамките на две-три години тука, допълнителен бизнес за около
300 млн. лева. Така най-грубо. Те вече се увеличават. Аз съм правил
разчети за предходните данни. Това означава, че общината трябва да има
особена програма независимо от всичките си разходи и всичките си други
ангажименти и да забравим тоя неолиберален модел, в който се казва или
либерален модел, както искате тъй го казвайте, общините, така, нямат
функцията, икономическата функция, имат само функцията да създават
условия за бизнес. Ето сега дойде момента, в който вече няма къде да
избягаме, след 30 г. отдръпване от тази сфера. И в тая връзка тука,
естествено вчера стана въпрос на комисията, и че приходите намаляват.
Да, намаляват. Намаляват. И веднага, така, се подхвърли във връзка с
намаляването на промилите и т.н. Нищо подобно, просто намаляват
приходите от такси за административни, за технически услуги, за други,
вследствие на което виждате тука реалните приходи.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, моля Ви за тишина. Г-н Минчев, вече
говорите доста над нормативно определеното време, но все пак бюджет е,
имате ли нещо конкретно и да приключвате. Ако правите политическо
изказване, о кей. Заявете го и говорете 10 минути.
МИНКО МИНЧЕВ – Напротив, не правя политическо изказване. Правя
изказване по бюджета.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Политическо изказване има по силата на нашия
правилник, което ви позволява, на групата, да говорите 10 минути.
МИНКО МИНЧЕВ – И понеже, и понеже отново ме прекъсвате, искам да
направя конкретно предложение, като точка 20 да се включи: Проучва
възможностите за създаване на фонд „Насърчаване на реалните
инвестиции в община Сливен“ с първоначален финансов ресурс от 1 млн.
лв., формиран от остатъка по облигационния заем в обем от 214 047 лв. и
785 953 лв. от преходните остатъци. Ето за какво ми беше необходимо
това, което исках вчера - справката.
Второ, материалните активи, включени във фонда са общинска
собственост и се уточняват чрез стратегията за управление на общинската
собственост.
Трето, статута на фонда се утвърждава от Общинския съвет Сливен
до 3 месеца от приемането на бюджета.
Четвърто, стратегическа цел на фонда е чрез насърчаване на
реалните инвестициите в община Сливен първоначално да се спре
разтварянето на ножицата, между брутния вътрешен продукт на човек от
населението спрямо средните показатели за страната, а след три години
тренда да се обърне. Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Минчев. Току-що Ви доказахме, че
Общински съвет Сливен се бори да бъде на първо място по свобода на
словото. Дадох Ви много повече от нормативно определените пет минути.
Предполагам сте доволен. Г-жа Келеведжиева, заповядайте!
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА - Изказване
Уважаеми г-н Митев, г-н Радев, колеги общински съветници!
Групата съветници на Българска социалистическа партия много
внимателно разгледа, запозна се задълбочено с проекта за бюджет и
разбира се ние имаме позиция по въпроса, която ще изразя във финала на
моето изказване.
Иска ми се да направя, обаче, много кратък коментар по две
функции. Едната функция е функция „Образование“, а другата е „Култура,
спорт, почивни дейности и религиозно дело“. Направили сме
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съпоставителни анализи, които за нас са изключително важни спрямо
предходния мандат при управлението отново на г-н Радев. Иска ми се само
няколко думи да кажа, не да навлизам в подробности и съпоставки, но все
пак... Например средствата за „Култура, спорт и почивни дейности и
религиозно дело“, които са финансирани от местните дейности са
увеличени с 589 770 лв., т.е. с 12,20 на сто спрямо, да речем, 2019 г.
Относителния дял на общинските средства от всички разходи по
функцията се оказва, че са намалени с 12,91 на сто спрямо, да върнем пък
лентата още по-назад, 2016 г., т.е. имаме недофинансиране на функцията
„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ с общински
средства, макар че вече сме издържали като община реализацията на плана
за финансово оздравяване.
Не навлизам в подробности, данни и проценти, за да не утежнявам и
своето изказване и да не натоварвам Вас. Но ми се иска да споделя и
няколко думи по функцията „Образование“. Прави много силно
впечатление, че през 2020 г. в настоящия проект за бюджет, всъщност по
функция „Образование“ средствата са увеличени на 8 419 508 лв., т.е с 8
млн. са увеличени или това са 17 на сто или 17.08 на сто. До тук, на пръв
поглед изглежда, че всичко е чудесно. Оказва се, че ако погледнете
бюджета, финансирането по функция „Образование“ е с много висока
тежест, особено в разходната част на бюджета. Обаче ако погледнете позадълбочено ще видите, че основния принос за увеличение на тези разходи
има финансирането от страна държавата и то по отношение гаранцията за
увеличение на учителските заплати.
Иска ми си да споделя и нещо още много важно. Относителния дял
на общинските средства от всички разходи по тази функция са намалени
спрямо 2016 г. – 2016-та са намалени от…, са били 12.13 на сто сега са 6.04
през 2020. Но, да не коментирам тези проценти. Направо ще премина към
нещо, което е много важно. Погледнете справката, вижте в бюджета какво
е записано. Някакви средства получава Спортното училище - това са около
4 200 лв., Ученическите столове – 25 хил. лв., Центърът за подкрепа на
личностното развитие - 31 760 лв., Други дейности за младежта – 76 000
лв., Други дейности за деца - 45 596 лв. И останала е там една графичка за
международни програми и споразумения с 61 лв., т.е. всички те получават
малко над 5%.
Обаче, това което лично мен ме тревожи като човек, който е от
сферата на образованието, че няма никакво финансиране за специалните
групи в детските градини. Няма финансиране за децата със специални
образователни потребности. Навсякъде срещу тези графи пише нула. Нула.
Специални образователни потребности – 0, Подготвителни групи в
училищата – 0, професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка – 0 лв., ученически общежития – 0 лв., ресурсно подпомагане –
0лв., други дейности по образование – 0 лв., т.е ние разчитаме в тази
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посока на държавата, а общината и нейната грижа за тези деца с умствена
изостаналост, със специфичните обучителни трудности, тези деца с
физически увреждания - просто ги оставяме на грижата на държавата, т.е.
излиза, че ние говорим, да, заставаме зад тях, загрижени сме, а във
всъщност на практика не е така.
Много ми се иска да говоря, но за да не прехвърлим времето само
още нещо ще кажа и се обръщам тук и към г-н Радев специално. Става
дума за Решение 254 от 1997 г. и бих попитала какво се случва със
средствата. Дълбоко съм убедена, че има какво да ни каже общината. Зная
и какъв ще бъде отговора- за липсата на постъпления от пазара и т.н. Но,
искам да подчертая, че 2016 г. средствата са били 173 562 лв., и че те
намаляват през 2020 г. на 108 900 лв., т.е. с 64 662 лв. или това са около
37.26 на сто. При това намаляване на парите по 254 решение се оказва, че
комисията по образование, култура и вероизповедание ще бъде
изключително затруднена. На последното заседание на комисията бе
подсказано, че ще бъде необходимо комисията да преразгледа
постъпленията, да увеличи процентите- например за стипендиите, които
отпуска община Сливен за талантливите деца. Но аз питам как да стане
това, когато намаляват средствата? Как да обвържем стипендиите с
минималната работна заплата- както, да рече, е записано в статута? Ясно е,
че финансираните дейности и мероприятия на постоянната комисия ще се
наложи да се оптимизират ако общината не намери ресурс за
дофинансиране на дефицита в частта например за стипендиите. Ние сме
водили вече този разговор с г-н Радев в комисията по образование в
предходния мандат. Предполагам, че и сега ни предстои такъв разговор с
него. Така че, в тази част за културата, за образованието, нещата според
мен трябва да се преразгледат.
Аз заставам тук отпред за да кажа, че Българска социалистическа
партия няма да подкрепи бюджета. Може би, да, вчера четох, някои
приемат, че да, това е всъщност нормалната позиция на една опозиция, но
тук не става дума нито за опозиция, нито за управляващи. Тук става дума
за конкретни факти, за конкретни данни, става дума за грижа за децата ни,
става дума за стипендии, става дума за неща, които наистина касаят
бъдещето на нашия град в тази посока. И тези данни будят безпокойство у
мен, затова съм ги споделила с Вас. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Келеведжиева. Г-н Деян Дечев.
ДЕЯН ДЕЧЕВ - Изказване
Уважаеми колеги, безспорно, точката която обсъждаме е една от найважните, които ни предстои да приемем за тази календарна година.
Бюджетът ще ни покаже и посоката, в която община Сливен иска да върви
за 2020 г. Аз искам така един въпрос да задам на г-н Радев. Не случайно
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той в неговото експозе засегна един много важен аспект, а именно
проваления заем от финансовото министерство - на този етап, половината
от него. Както той самият каза, два милиона и половина са един сериозен
удар по финансовите и капиталовите амбиции на община Сливен. Още
повече че, така, аз много ясно си спомням, че това беше едно от най, така,
безспорните решения, които ние приехме в предния общински мандат.
Едно решение, което беше натоварено със сериозни надежди. И към
днешна дата се вижда, че всъщност тези надежди няма да се оправдаят.
Г-н Радев, може би на гражданите на Сливен ще е интересно да чуят
Вашето мнение - защо се стигна до тук? Каква е причината? Дали
неспособността на община Сливен да отговори на изискванията на
финансовото министерство или причината е далеч по-прозаична, че просто
управляващата партия няма лоби в София, тъй като далеч по-малки
общини, така, успяха да си ги получат тия заеми обратно като
допълнителна субсидия.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Дечев. Г-н Делибалтов има думата за
изказване.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ - Политическо изказване
Уважаеми дами и господа, аз за пореден път, всяка година, се
опитвам и правя политическо изказване по въпроса за бюджетирането и
финансирането на дейностите в Сливенската община. Няма да се впускам в
някакви задълбочени детайли и анализи на проценти. Само искам да
споделя един технически факт все пак, че по отношение на социалните
дейности в Сливенска община има повишаване от 2019-та за 2020-та
сериозно - един милион и нещо, но в сравнение с 2016 г. процентно
погледнато, тогава относителният дял процентен в Сливенската община за
социални дейности е бил около 30%, а сега е около 12% и половина.
Разликата я разбирате. Сами виждате- тя никак не е малка.
От друга страна социалната ситуация, социалната обстановка в
Сливенска община никак не е, никак не е розова, никак не е благоприятна.
Не веднъж съм говорил по този въпрос. Много е хубаво когато се правят
благоустройства, касаещи територия, пътища, спирки, превоз и т.н., но все
пак трябва да има и някой да ги ползва, а при нас се наблюдава, с все понарастващ интензитет, отлив от граждани, които напускат Сливенска
община. Те си отиват от тук. Младите навън или другаде в по-големите
ареали, които работят силно икономически в България, а възрастните на
едно място, за което, нали, всички сме наясно, че ще стигнем рано или
късно и то с много сериозен темп. Това е изключително тревожна
ситуация. И този технически проект, най-важния документ за Сливенска
община и нейната дейност-общинската, всъщност не може да даде отговор
на тези въпроси. Аз мисля, че ние трябва занапред да отворим една много
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сериозна дискусия тук помежду си. Не само БСП да говори. Аз съм убеден,
че БСП ще е единствената политическа сила, която няма да подкрепи този
бюджет и аз обяснявам защо, именно поради тази причина. Всички
останали ще го подкрепите- знам. Но трябва да се започне една много
сериозна дискусия в това отношение, как може да се направи
икономическата ситуация така в сливенската община, че занапред ние поне
да можем да спрем този отлив - говоря от жизнеспособно, младо,
работоспособно население. Хайде, възрастните няма къде да ходят. Така
или иначе, те ще си останат тук, но те са дали това, което е трябвало да
дадат.
Тук визирам една тема, която, не знам защо, в българската държава
не се коментира по никакъв начин - от най-високия връх до най-ниския.
Визирам факта, че във всички напреднали държави в европейския свят,
дори и в Съединените щати има такива наченки, която е държава на чистия
капитализъм, каквото и да значи това. Но, във всички големи държави,
които членуват в Европейския съюз, където и ние сме членове, трябва да
Ви кажа, че има изключително сериозен и много висок ръст на държавна
икономика. И не само в държавата, а и в съответните общини. Държавната
икономика, не значи чисто държавно или общинско управление - ни наймалко. В Русия също го има. Това са фирми, които са наистина на пазара.
Те са по капиталистическите, така наречени, правила - с управителни
съвети и с 50 и плюс един процента държавно участие, от там насетне
редица фирми, които са частни, които вкарват капитали и работят
съвместно.
Аз бих помолил уважаемия кмет и администрацията наистина доста
внимателно да подходят към този въпрос. Ние сме съгласни, с каквото
можем ще помагаме да търсим варианти в това отношение, защото ако
продължаваме в същия дух и данъците ще падат, защото и населението
изчезва и се свива, и възможностите за работа вътре в общината ще падат,
и в крайна сметка ние ще се превърнем във…, хайде силно изостанала
община да го кажа. Не че сега не сме на едно от последните места по
всички показатели, но аз нямам намерение да се впускам в детайли, пак
казвам, и числа. За мен е по-важно да намерим, критиката е ясна и видима,
да намерим начин по който да обърнем този тренд.
Защото, ето сега предстои, примерно, привършване на тази програма,
която беше за топлия обяд. Пак говоря за социалните дейности, защото
основната част от населението е застаряващата в сливенска община и в
населените места. Въпросът е след като приключи, примерно, тази
програма, Социалният патронаж, с това малко увеличение, дали ще може
да се справи с необходимостта от обгрижване на тези хора. Това също е
висящ въпрос и аз го задавам в момента. Как ще се случи това? Тази
програма приключва след два-три месеца, колеги. Да не говоря, че в поголямата част от населените места в Сливенска община не няма джипи да
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ходи, няма и една елементарна възможност да си купят две лекарства
отнякъде. Някъде ходят веднъж в седмица или веднъж в месеца, но в поголямата част от селата няма- грам. Това също трябва да се обмисли и да се
видят варианти по този въпрос какво може да се прави.
Така че, предстоящият ни мандат ще бъде натоварен, според мен, с
именно тази сериозна, аналитична дейност и възможностите за
повишаване на икономическите възможности за работа на хората и
привличането на инвестиции и участието, общинското участие в
съвместни дейности с предприемачи. Това, според мен, е изключително
полезна дейност, тъй като, примерно…. и последно с това приключвам,
във Великобритания една фирма като „Бритиш петролиум“ е държавна бе,
хора. Тя е с държавно участие и подавляващо. Същото е в Австрия.
Държавната ЧЕЗ разпространява нашето електричество тук, подава тока ни
и т.н. Тук на територията на Сливен такова нещо, дори няма полъх за него,
каквото има в една Германия. Там около 52 до 60% са държавна
икономика. Не знам дали знаете. И това е изследване преди осем години,
може да има промени, но Ви казвам какъв е тренда. Затова Германия
разполага със социални политики, затова нашите хора отиват в Германия,
защото получават абсолютно веднага всички доволствия, които трябва,
всички заплащания за нормален живот и т.н. Ако нашата държава
продължава да върви по този път ще ставаме свидетели на все повече
такива гърмежи каквито стават във всички сфери на нашата икономика. Аз
мисля, че в това отношение ние трябва да помислим сериозно и да
предприемем съответните мерки. Благодаря Ви за вниманието.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря Ви г-н Делибалатов.
Колеги, други заявки за изказвания. Г-жа Гавазова, заповядайте.
ЮЛИЯ ГАВАЗОВА - Изказване
Уважаеми колеги, искам да направя от свое име едно, т.е. да изкажа
моето мнение по отношение на това, което г-н Дечев каза. За мен този
заем- аз не бих могла да го нарека провален, защото самата дума заем,
означава, че той ще се връща. Ние, в края на краищата, получихме заем, а
не получихме дарение. Ако беше дарение тогава можеше и да се сърдим,
че трябва да го връщаме. Направихме всичко възможно за да не се върне
този заем, но в края на краищата ще трябва да го върнем.
По отношение на сравнението, което г-н Минчев направи за София и
за Сливен - не мисля, че има място въобще за такова сравнение. Трудно
бихме могли да правим сравнение между столицата и между Сливен.
По отношение на спортните клубове: искам да подчертая, че
средствата, които са предвидени за спорт са 250 хил. лв. - това е само
прякото субсидиране на спортните клубове. Реално се отделят много
повече средства, като много голяма част от спортните клубове са
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предоставени безвъзмездно и като се има предвид и това, че се поемат
режийните разноски на тези бази. Сумата, която е предвидена, реално се
получава от клубовете. Така че, няма ощетени. Не е целесъобразно да се
предвиждат големи суми, които всъщност в последствие да не бъдат
реализирани. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Гавазова. Г-н Деян Дечев реплика на
изказването на г-жа Гавазова.
ДЕЯН ДЕЧЕВ - Реплика
Възползвам се от правото да кажа няколко неща на г-жа Гавазова,
тъй като тя засегна една тема, която обсъждахме и на общественото
обсъждане на бюджета. Вие сте права г-жо Гавазова, че няма как да се
сравнят Сливен и София. Проблемът е че, вече няма как да се сравнят и
Сливен и Ямбол. Нашият така дългогодишен, как да го кажем, конкурент,
да използваме тая дума, както чухте и това, което каза и колегата Минчев,
Ямбол отдавна ни е изпреварил по отношение на чисто сравнимите
икономически показатели.
И да дам малко конкретика и по отношение на спорта, тъй като и
вчера на пресконференцията беше засегната тая тема за стопанисването на
спортните обекти на община Сливен, всъщност от община Сливен и
всъщност това, че сумата, която се отделя е много повече от 250 000 лв. Аз
си направих труда да се чуя вчера с ресорните заместник-кметове на
община Ямбол и на община Тунджа - г-н Енчо Керязов и г-н Станчо
Ставрев. Сумарно община Ямбол отделя за спорт 520 000 лв. при 65 млн.
бюджет, а община Тунджа отделя 120 000 лв. директна субсидия към
спортните клубове при 20 млн. бюджет, т.е. виждате, че сумарния бюджет
на двете общини, тъй като знаете, че там селата са отделени в отделна
община, сумарната сума на бюджетите на двете общини е 85 млн. лв., а
средствата, които се отделят за спорт са 640 000 лв., като там община
Ямбол и община Тунджа също си поддържа спортната зала, спортната база
и това въобще не се калкулира в средствата, които се отделят за спорт.
Това е и в много други отделни общини.
И за да не ставам втори път, когато беше общественото обсъждане на
бюджета, аз направих две конкретни предложения за допълнително
финансиране за оборудване на залата по бокс, респективно и на залата по
волейбол в „Асеновец“, тъй като знаете, че ремонтът там полу приключи,
тъй като залата все още не е въведена в експлоатация. Виждам, че в този
бюджет е предвидена сума от 515 000 лв. Ще се радвам г-н Радев да каже
дали това е някакво допълнително финансиране, към вече отпуснатите от
Министерството на спорта близо милион и половина. И направих
предложение за допълнително финансиране, т.е. допълнителни средства по
Приложение 7, към комисията по младежта и спорта, в размер на 10% от
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предвидените средства, т.е. 25 000 лв., които да отидат за подготовка на
такива сливенски състезатели, които имат възможност да получат квота за
участие на летните олимпийски игри в Токио тази година. Правя го това
предложение в компромисен вариант- един брой хартиен носител.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря, г-н Дечев.
И тъй като искам да няма повече такива предложения, не че са лоши,
но не са законосъобразни и не спазваме процедурата. Прочитам Ви чл. 79,
ал. 2 от нашия правилник, който гласи „Предложения за изменения на
проекта на бюджет, които предвиждат увеличение и намаление на
приходите и разходите между отделни параграфи и дейности се съгласува
с вносителя, преди провеждане на заседанието, на което той се приема.“
Г-н Дечев, разбрахте, че няма как да го приемем.
ДЕЯН ДЕЧЕВ – Да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря Ви. Колеги, други изказвания? Така.
Колеги, не виждам други изказвания. Сега, по предложенията на г-н… Г-н
Радев, приемате ли предложенията, които направи за допълнение към
решението г-н Минко Минчев?
СТЕФАН РАДЕВ – Не.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Минчев, г-н Радев не приема Вашите
предложения.
Г-н Радев, предлагам Ви да обсъдим една техническа грешка в
Приложение №1 на първа страница е записано „Бюджет 2019“ да стане
„Бюджет 2020“.
СТЕФАН РАДЕВ – Съгласен съм.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Не питах г-н Радев за предложението
на г-н Дечев, то е ясно - няма как да го приемем сега на този етап. Затова
гласуваме проекта на бюджет на община Сливен за 2020 г., заедно с
направеното изменение от мен и прието от вносителя относно цифрата2019 да стане 2020.
Гласуваме колеги, бюджета на община Сливен за 2020.
С 28 гласа „за“, 7 – „против“ и 1 – „въздържал се“ приехме бюджета
на община Сливен за 2020 г. Да пожелаем на г-н Радев и на неговия екип
да бъде 100% изпълнен.
МИНКО МИНЧЕВ (от място) – Грешка, извинявам се. Аз съм „против“.
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Оспорено гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 28, "против" - 7 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Минчев, тъй като ние стриктно спазваме нашия
правилник, с удоволствие подлагам на прегласуване.
Колеги, прегласуваме бюджета на Община Сливен по предложение
на г-н Минко Минчев- той има това право. Прегласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 27, "против" - 9 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме бюджета на Община Сливен за 2020 г.
Отново да пожелаем на г-н Радев и на неговия екип 100% изпълнение на
бюджета.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
3.
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
4.
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
5.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
6.
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
7.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
8.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
9.
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
10. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
11. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - Против
12. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - Против
13. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Против
14. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
15. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
16. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
17. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
18. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
19. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
20. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Против
21. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
22. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
23. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
24. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
25. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
26. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Против
27. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
28. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - Против
29. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
30. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
31. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
32. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
33. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - Въздържал се
34. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - Против
35. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - Против
36. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
37. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - Против

РЕШЕНИЕ
№ 67
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
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разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2020 г. и чл. 94 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2020 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 117 896 393 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата
дейности в размер на 74 126 412 лв. (Приложение № 1).
1.1.2. Общински приходи в размер на 43 769 981 лв. (Приложение
№ 1).
1.2. По разходите в размер на 117 896 393 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и видове (Приложение № 1).
1.2.1. Делегирани от държавата дейности в размер на 74 126 412
лв. (Приложение № 1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени
разходи – 238 507 лв.
1.2.2. Местни дейности в размер на 43 769 981 лв. (Приложение №
1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи – 581 072 лв.
1.3. Инвестиционна програма 16 774 704 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, 5).
4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2020
г. – 2 040 143 лв.
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2020 г. не
може да надвишава 1 801 485 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2020 г. – 23 966 628 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2020 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 30 000 лв. за кмета на
общината.
8.3. Размер на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене - до 25 000 лв.
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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 – 182 500 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).” – 26 272 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 – 80 000 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 2020 г. – 500 000 лв.
13. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2019
г. (Приложение № 10).
14. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2020 г. (Приложение № 11).
15. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2020 г. (Приложение № 12).
16. Приложение № 13 Актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2020 – 2022 г.
17. Одобрява размер на плащанията по проектите към края на
2020 г., включително остатъчния размер на задълженията по
сключени концесионни договори - 0 лв.
18. Одобрява общ размер на плащанията от общинския бюджет
към концесионери за 2020 г. - 0 лв.
19. Одобрява максимален размер на плащанията, който
общината може да поеме като задължение по нови проекти за
концесии през 2020 г. - 0 лв.

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, преминаваме към разглеждане на точка…
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МИНКО МИНЧЕВ (от място) – Отрицателен вот.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Заповядайте, г-н Минчев.
Реплика от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Защото достатъчно време дадохме над допустимото
на БСП. Добре…
МИНКО МИНЧЕВ – Имам право. Вие четохте тука …..
ДИМИТЪР МИТЕВ – Имате право. Разбира се, че имате право на
отрицателен вот. Заповядайте, говорете.
МИНКО МИНЧЕВ – отрицателен вот.
Естествено, Вие се позовахте на правилника за едно отношение
към… и едно предложение и не се позовахте на правилника при
предложението на кмета. Нали разбирате, че едното и другото са от един и
същи характер. Изведнъж, сутринта тука идва г-н Кмета и ни казва от
трибуната, че се изменя съществено бюджета. Съществено - 5 млн. И няма
никакво предложение тука. Една цифра няма с измененията. По кои
параграфи се бара, откъде се взема, какво става. Ето защо, аз, така, ....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, моля Ви за тишина. Разглеждаме важни
въпроси и Ви моля за тишина.
МИНКО МИНЧЕВ – апелирам за еднакво отношение. Тука г-н Дечев също
имаше предложение и аз имах предложение за това какво може да се
направи. Естествено, още една година, лично за мене, е загубена, във
връзка с насърчаване на икономическата активност на бизнеса в Община
Сливен. Само искам да припомня на това по-възрастното поколение
общински съветници- тия тука ги няма вече.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Нормално е да ги няма.
МИНКО МИНЧЕВ – Но, в началото на века в Сливен група общински
съветници…
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, наистина в залата трябва да има тишина. Ще
Ви помоля, който има лични разговори да ги провежда отвън.
МИНКО МИНЧЕВ – бяхме инициатори…
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Минчев, ще Ви помоля, обаче, имате
отрицателен вот, който е само две минути и не може да правите изказвания
повече от две минути. Достатъчно време отделихме и нарушихме
процедурата. Затова конкретно отрицателен вот, защо гласувахте „против“
и толкова – две минути.
МИНКО МИНЧЕВ – Ето… Ами, успокойте хората тогава.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Хората са спокойни и Ви слушат с интерес.
МИНКО МИНЧЕВ – Добре. Та, привлякохме един финансов ресурс от 2
млн. лв., с който, съответно, бяха оздравени едни малки и средни
предприятия, които спазваха закона тогава и сега в момента почти всички
тия предприятия представляват гръбнака на икономиката на община
Сливен. Но тогава община Сливен и област Сливен бяха на дванадесето
място по брутен вътрешен продукт на човек, на глава от населението.
Дванадесето място. Сега сме на предпоследно място. Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Минчев. Г-н Радев, трябва да изясним,
обаче, това, защото г-н Минчев явно не е разбрал, независимо от това, че
много време е бил общински съветник, че г-н Радев днеска не направи
предложение за изменение на бюджета. Не направи предложение за
изменение на бюджета г-н Радев. Сега ще Ви го обясни той.
СТЕФАН РАДЕВ – Уважаеми дами и господа, първо благодаря за
подкрепата за бюджета на Община Сливен за 2020 г. Както казах, се
нуждаем от обединени усилия, за да преминем гладко през този етап от
нашата история.
Г-н Минчев, доколкото си спомням Вие, в първото Ви изказване,
казахте, че ще подкрепите, после се разколебахте явно. По отношение на
това което казах, че утре ще изплатим остатъка от безлихвения заем - това
не е промяна от предложението ми за бюджета. В бюджета за 2020 г. сме
предложили изплащане на целия заем от 5 милиона, както и ще се случи
когато го платим утре. Разликата с това което е написано по писмото на
министерството на финансите е, че те предлагат да ги удържат от
изравнителната субсидия през юни и октомври, но това би ни натоварило с
лихви и ние ще ги платим утре доброволно, както си е по споразумението,
по правилата на отпуснатия безлихвен заем. Така че, няма никаква
промяна от това което е предложено за годишния план за бюджета.
Искам да внеса и още няколко други ясноти. Много често се
сравняват общинските разходи и се казва, че в дадена функция, примерно
„Образование“, намалява общинското финансиране, защото процентът на
общинските разходи спрямо общите разходи намаля. Той намаля, защото
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се увеличава държавното финансиране. Колеги, това не е лошо. Моето
становище и това, което защитавам винаги в Националното сдружение на
общините, а и на Националното сдружение на общините е, че държавата
трябва да финансира повече общините.
Българските общини са може би, така, силно недофинансирани на
фона на парите с които разполагат общините в Европа. Не само като
състояние общо на държавата, но и като относителен дял на общите
разходи в общите разходи на държавата, т.е. ние искаме, моето становище
е, държавата да дава повече пари за образование, повече пари за
здравеопазване, а не да ги събираме тези пари от гражданите на Сливен
през данъците, както се повдигна въпроса за децата със специални
образователни потребности. Да, няма заложени местни разходи с
общински…, с пари от местните дейности на Община Сливен, защото тази
дейност се финансира от държавата. И добре, че се финансира от
държавата. По-добре държавата да ги дава, отколкото да ги събираме през
данъците на хората. Вместо да направим нещо за града си - да плащаме
политики, които в другите общини се плащат от държавата. Би било много
нелогично ние да правим обратното. Това важи за всяко сравнение, което
правим с минали периоди.
Да се сравнява с 2016 г. е много нереалистично, просто защото
тогава плащахме много стари задължения, които сега нямаме. Ако тогава
сме имали разходи 1 млн., направени през годината за дадена политика,
това не означава, че този 1 млн. е отивал за политиката през 2016 г. означава, че са плащани разходи от 2013-та, 2014-та, 2015-та - сме ги
платили през 2016-та. Така че, тия сравнения нямат, нямат никаква логика.
Имаше един конкретен въпрос от г-н Дечев за парите за „Асеновец“,
които са предвидени. Това е стойността на ремонтните работи, които не са
изплатени още. Както казахте, в момента тече приемането на строителния
обект. Имаме пари за разплащане. Така че, те са предвидени за разплащане
в бюджета.
Един принципен въпрос. На мен също ми е много…, би ми била
много интересна такава дискусия, трябва да направим такава дискусия,
дебат за икономическото развитие на Община Сливен. Много можем да
говорим за това как се създават благата по света в държавите. Дали от
самите държави и общините, дали от свободната инициатива на хората.
Как става преразпределението. Къде да е тежестта- дали в създаването на
благата, при разпределението. Аз също съм съгласен, че имаме нужда като
общество от намаляне на неравенството, имаме нужда и от увеличаване на
общия продукт, този който разпределяме помежду си. Не съм съгласен, че
това ще стане като одържавим икономиката. Най-простата разлика между
левите и десните политики, някои я обясняват така: лява политика е ако
дадеш на нуждаещия се риба - той ще се нахрани, дясната политика е ако

44

го научиш да хваща риба - той ще е нахранен винаги. Имаме нужда от
такъв дебат.
ДИТИМЪР МИТЕВ – Да се ориентираме към приключване, г-н Радев.
СТЕФАН РАДЕВ – Той няма да стане чрез промяна на един или друг
бюджет, но от такъв дебат имаме нужда.
И последно, Община Ямбол не ни е конкурент. Ние сме партньори и
само заедно можем да успяваме в бурното море на конкуренцията в
България. Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев.
Мисля че, проекта за бюджета беше приет след като бяха изслушани
всички мнения и становища. Всеки от Вас имаше право и възможност да се
изкаже. Така че, за трети път пожелавам на г-н Радев и на неговия екип
успешно реализиране на бюджета на 100%.
Преминаваме колеги… Не г-жо Келеведжиева. Това беше отговор на
отрицателния вот на г-н Минко Минчев. Няма как да продължим дебатите.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА (от място) – Един въпрос ….
ДИМИТЪР МИТЕВ – Намерете повод в някоя друга точка, г-жо
Келеведжиева. Не можем да влезем в дебати повече. Точка 6 за бюджета е
приключила.
Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 7 от дневния
ред.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-75/17.01.2020 - Изменение на Решение № 26 от 19.12.2019 год. на
Общински съвет-Сливен относно избор на членове и ръководства на
Постоянните комисии на Общински съвет-Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по нормативна
уредба и законосъобразност на актовете на Общинския съвет, която
подкрепя предложението. Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят.
Заявки за изказвания, колеги? Не виждам. Гласуваме точка 7.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 7 от дневния ред.
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Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
3.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
4.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
5.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
6.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
7.
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
8.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
9.
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
10. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
11. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
12. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
13. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
14. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
15. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
16. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
17. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
18. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
19. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
20. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
21. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
22. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
23. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
24. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
25. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
26. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
27. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
28. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
29. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
30. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
31. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
32. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
33. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
34. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 68
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 26 от 19.12.2019 год. на Общински съвет-Сливен
относно избор на членове и ръководства на Постоянните комисии на
Общински съвет-Сливен, както следва:
§1. Освобождава Йордан Лечков Янков като член на ПК по
общинска собственост и местно самоуправление, на ПК по финанси,
бюджет, икономическо развитие и на ПК за децата, младежта и спорта.
§2. Избира Мария Митева Григорова за член на ПК по Оперативен
контрол, на ПК по финанси, бюджет, икономическо развитие и на ПК по
нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на
изпълнение на решенията на Общински съвет.
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ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-67/17.01.2020 - Утвърждаване съставите на обществените комисии за
избор на носители на наградите на Община Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща комисия е по образование,
наука, култура и вероизповедания, която подкрепя предложението. Заявки
за изказвания? Не виждам. Знаете, че във вашите системи комисиите
разгледаха и направените изменения и допълнения по чл. 71 от нашия
правилник. Така че, гласуваме точка 8 заедно с направените изменения и
допълнения. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 8 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
4.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
5.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
6.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
7.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
8.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
9.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
10. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
11. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
12. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
13. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
14. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
15. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
16. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
17. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
18. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
19. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
20. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
21. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
22. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
23. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
24. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
25. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
26. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
27. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
28. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
29. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
30. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
31. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
32. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
33. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
34. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
35. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 69
На основание чл. 66 ал. 1 от Наредба за символиката на Община
Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 год., изм. с Реш. №
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1399/27.08.2014 год.; изм. и доп. с Реш. №180/28.04.2016 год./ и чл. 21,
ал.1, т.1 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” до края на
мандата през 2023 г., съгласно Приложение 1.
2. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за публицистика, историческо-краеведческа дейност и
опазване на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския
край „Д-р Иван Селимински” до края на мандата през 2023 г., съгласно
Приложение 2.
3. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков” до края на
мандата през 2023 г., съгласно Приложение 3.
4. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за висока гражданска отговорност в областта на
здравеопазването и социалната политика на Община Сливен
„Милосърдие” до края на мандата през 2023 г., съгласно Приложение 4.
5. Утвърждава състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата за принос в издигане на учителската професия и доказани
високи професионални умения „Аргира Жечкова” до края на мандата през
2023 г., съгласно Приложение 5.

Приложение 1
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”
Председател:

арх. Петър Чернинков – архитект

Зам. председател:

Лидия Димитрова – общински съветник, председател
на Постоянната комисия по образование, наука,
култура и вероизповедания

Секретар:

Деньо Денев – поет

Членове:

1. Пепа Чиликова – заместник-кмет
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2. Радост Костова – актриса, директор на Драматичен
театър „Стефан Киров“ – Сливен
3. Ефимия Павлова – актриса, директор на Държавен
куклен театър – Сливен
4.

Илиян

Урумов

представителството

–

художник,

на

Съюза

председател
на

на

българските

художници в Сливен
5. Йордана Кунчева – художник
6.Силва

Топузян

–

музикант,

преподавател,

концертмайстор на Симфоничен оркестър – Сливен
7. Найден Дойнов – музикант, преподавател
8. Петър Сяров – писател, журналист
9. Веселина Седларска – писател, журналист
10. Щиляна Василева – журналист

Приложение 2
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
„Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”
Председател:

Веселина Тонева – преподавател, общински съветник

Зам. председател:

Дора Ескидарова – общински съветник

Секретар:

Йорданка Раданчева – журналист, историк

Членове:

1. Стоян Марков – заместник-кмет
2. Вълкан Янев – богослов, секретар на Сливенска
митрополия
3. доц. д-р Владимир Демирев – фолклорист
4.

Николай

Сираков

–

археолог,

директор

на

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“
5. Веселина Янакиева – историк
49

6. Дора Пондалова – председател на Сдружение „Мати
Болгария” – Сливен
7. Росица Петрова – Василева – библиограф, директор
на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ –
Сливен
8. Таня Станчева – историк, преподавател
9. Тони Димитрова – инженер, гл. уредник на
Национален музей на текстилната индустрия – Сливен
10. Щиляна Василева – журналист
Приложение 3
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ”
Председател:

Юлия Гавазова – общински съветник, председател на
Постоянната

комисия

по

финанси,

бюджет,

икономическо развитие
Зам. председател:

Румен Иванов – заместник-кмет

Секретар:

Кольо Колев – председател на Сливенска търговскопромишлена палата

Членове:

1. Здравко Костадинов – общински съветник
2. Любомир Захариев – заместник-кмет
3. Петко Дюлгеров – директор на ТД на НАП – Бургас
офис Сливен
4. Антон Георгиев – началник на отдел „Статистически
изследвания – Сливен“ при ТСБ – Югоизток
5. Стефан Робето – директор на ТП на НОИ – Сливен
6. Георги Стоянов – областен председател на Камара на
Строителите
7. Евгени Митев – общински съветник
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8. Васил Йовчев – бизнесмен
9. Георги Добрев – бизнесмен
10.

д-р

Валентина

Колева

–

представител

на

Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България – Сливен

Приложение 4
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
„МИЛОСЪРДИЕ”
Председател:

д-р Димитър Павлов – общински съветник

Зам. председател:

Тотка Костова – директор на Регионалната дирекция за
социално подпомагане – Сливен

Секретар:

Пепа-Чиликова – заместник-кмет

Членове:

1. д-р Богдан Сотиров – председател на Регионалната
колегия на БЛС – Сливен
2. д-р Петя Балулова – директор на РЗИ – Сливен
3. Желязка Даскалова – председател на Регионалната
колегия на професионалистите по здравни грижи –
Сливен
4. Силвия Чудомирова – Председател на фондация
„Протегната ръка”
5. д-р Юлия Бянкова – председател на Централната
комисия по професионална етика на БЛС
6. Димитър Димитров – председател на „Сдружение на
онкологично болни и приятели”
7. Веселин Василев – председател на Дружеството на
инвалидите – Сливен
8. д-р Моника Сярова – директор на БЧК – Сливен
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9. д-р Иван Данчев – общински съветник
10. Керанка Стамова – общински съветник
Приложение 5
ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
„АРГИРА ЖЕЧКОВА”
Председател:

Веселина Тонева – общински съветник

Зам. председател:

Соня Келеведжиева – общински съветник

Секретар:

Ина Николова – гл. експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността”

Членове:

1. Пепа Чиликова – заместник-кмет
2. д-р Ина Жечкова – родственица на Аргира Жечкова
3. Милена Чолакова – началник на Регионалното
управление на образованието – Сливен
4. Светлана Димитрова – гл. експерт в дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността“
5. акад. д-р Иванка Денева – писател, литературен
критик
6. Иванка Калайджиева – учител
7. Лидия Димитрова – общински съветник, председател
на Постоянната комисия по образование, наука,
култура и вероизповедания
8. Денко Делчев – учител, директор на Основно
училище „Христо Ботев“ – Сливен
9.

Даниела

Караманова

–

учител,

директор на

Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри
Желязков“ – Сливен
10. Дора Янкова – учител, директор на Детска градина
„Детски рай“ – Сливен
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-86/21.01.2020 - Избор на Управителен съвет на Общински фонд
„Култура” към Община Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по образование, наука,
култура и вероизповедания, която подкрепя предложението. Колеги,
комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не
виждам. Гласуваме точка 9 от дневния ред.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 9.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
4.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
5.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
6.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
7.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
8.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
9.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
10. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
11. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
12. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
13. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
14. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
15. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
16. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
17. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
18. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
19. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
20. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
21. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
22. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
25. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
26. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
27. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
28. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
29. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
30. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
31. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
32. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
33. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
34. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
35. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 70
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1 от Правилника
за работата на Общински фонд „Култура” към Община Сливен,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ИЗБИРА Управителен съвет на Общински фонд „Култура” към
Община Сливен в състав:
1.1. Лидия Димитрова – общински съветник, Председател на ПК
„Образование, наука, култура, вероизповедания” на Общински съветСливен;
1.2. Пепа Чиликова – зам.-кмет на Община Сливен;
1.3. Соня Келеведжиева – общински съветник, член на ПК
„Образование, наука, култура, вероизповедания” на Общински съветСливен;
1.4. Веселина Седларска – писател;
1.5. Маргарита Дончева – художник;
1.6. Силвия Топузян – музикант;
1.7. Радост Костова – актриса, общински съветник.
2. ИЗБИРА за Председател на Общински фонд „Култура” към
Община Сливен Соня Келеведжиева – общински съветник, член на ПК
„Образование, наука, култура, вероизповедания” на Общински съветСливен.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-85/21.01.2020 - Избор на Комисия по стипендиите на Община
Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по образование,
наука, култура и вероизповедания, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказвания
по точка 10 и комисията по стипендиите? Не виждам. Гласуваме точка 10.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Избрахме и комисия по стипендиите на Община
Сливен.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
3.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
4.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
5.
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
6.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
7.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
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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.
33.
34.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 71
На основание чл.6, ал.1, във вр. с чл. 7 от Наредбата за реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗБИРА Комисия по стипендиите на Община Сливен за мандат
2019 – 2023 г. в състав:
1. Веселина Тонева – общински съветник, заместник-председател на
Общински съвет-Сливен;
2. Пламен Крумов – общински съветник, Председател на ПК
„Децата, младежта и спорта” на Общински съвет-Сливен;
3. Соня Келеведжиева – общински съветник, член на ПК
„Образование, наука, култура, вероизповедания” и на ПК „Децата,
младежта и спорта” на Общински съвет-Сливен;
4. Николай Кадирев – общински съветник, член на ПК „Образование,
наука, култура, вероизповедания” и на ПК „Децата, младежта и спорта” на
Общински съвет-Сливен;
5. Пепа Чиликова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности” на Община
Сливен;
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6. Дора Чанева – Главен експерт в Дирекция „ОКВО” при Община
Сливен;
7. Силвия Никова – Главен експерт в Дирекция „ЗДЗС” при Община
Сливен
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-84/21.01.2020 - Избор на Комисия по символика за мандат 2019-2023
год.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по образование, наука,
култура и вероизповедания, която подкрепя предложението. Комисиите,
които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 11.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Избрахме и Комисия по символика за мандат 20192023 г.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
3.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
4.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
5.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
6.
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
7.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
8.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
9.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
10. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
11. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
12. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
13. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
14. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
15. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
16. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
17. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
18. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
19. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
20. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
21. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
22. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
23. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
24. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
25. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
26. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
27. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
28. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
29. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
30. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
31. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
32. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
33. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
34. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 72
На основание чл. 63, ал.1 от Наредбата за символиката на община Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ИЗБИРА Комисия по символика за мандат 2019-2023 год. в
състав:
1. Лидия Димитрова – общински съветник;
2. Радост Костова – общински съветник;
3. Соня Келеведжиева – общински съветник;
4. Владимир Стефанов – общински съветник;
5. Мария Григорова – общински съветник;
6. Пепа Чиликова – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности” на Община
Сливен;
7. Илиян Урумов – художник, Председател на представителството на
Съюза на художниците в България;
8. д-р Николай Сираков – Директор на Регионален исторически
музей „Д-р Симеон Табаков” – Сливен;
9. Любомир Захариев – Зам.-кмет „Устройство на територията и
строителство” на Община Сливен.
II. ИЗБИРА Ръководство на комисията, както следва:
Председател:
Радост Костова – общински съветник
Зам.-председател: Соня Келеведжиева – общински съветник
Секретар:
Владимир Стефанов – общински съветник

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-33/13.01.2020 - Утвърждаване на отчет за дейността на Комисията по
стипендии за 2019 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща е комисията по образование, наука, култура
и вероизповедания, която подкрепя предложението. Заявки за изказвания
не виждам. Комисиите го разгледаха и го подкрепят. Тези, които го
разгледаха, разбира се. Гласуваме точка 12.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 12.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
3.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
4.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
5.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
6.
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
7.
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
8.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
9.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
10. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
11. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
12. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
13. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
14. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
15. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
16. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
17. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
18. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
19. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
20. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
21. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
22. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
23. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
24. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
25. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
26. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
27. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
28. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
29. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
30. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
31. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
32. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
33. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
34. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
35. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за дейността на Комисията по стипендии за 2019
година.

58

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-89/21.01.2020 - Приемане на програма за работата на Общинския
съвет Сливен през първото тримесечие на 2020 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по нормативна уредба и
законосъобразност на актовете на Общинския съвет. Всички комисии
разгледаха програмата и я подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 13.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 13.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
3.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
4.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
5.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
6.
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
7.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
8.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
9.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
10. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
11. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
12. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
13. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
14. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
15. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
16. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
17. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
18. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
19. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
20. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
21. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
22. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
23. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
24. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
25. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
26. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
27. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
28. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
29. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
30. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
31. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
32. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
33. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
34. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
35. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 74
На основание чл.38, ал.1 от ПОДОС,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2020 година.

ПРОГРАМА
за работата на Общинския съвет Сливен през първото тримесечие
на 2020 година
М. ФЕВРУАРИ
1. Програма за управление на Община Сливен мандат 2019-2023 год.
2. Утвърждаване на доклада и финансовия отчет за дейността на
Комисията на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на
репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в
Община Сливен за 2019 год.
3. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при община Сливен за
2019 год.
4. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на община Сливен за стопанската 2020-2021 год.
5. Изменение и допълнение на състава на Обществения съвет при Община
Сливен за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално
подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.
6. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2020 год.
7. Приемане на решения за разрешаване на изработване, съгласуване и
одобряване на ПУП на територията на Община Сливен.
М. МАРТ
1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 год.
2. Общинска програма за закрила на детето за 2020 год.
3. Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца
и младежи през 2020 год.
4. Програма за развитие на туризма през 2020 год.
5. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2019
год.
6. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2020 год.
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7. Приемане на решения за финансово подпомагане на културни и учебни
заведения на територията на Община Сливен.
8. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на Община Сливен.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-51/15.01.2020 - Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната
в Решение № 13 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по нормативна уредба и
законосъобразност на актовете на Общинския съвет, която подкрепя
предложението. Комисиите, които го разгледаха го подкрепят. Заявки за
изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 14.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 14 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
3.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
4.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
5.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
6.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
7.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
8.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
9.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
10. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
11. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
12. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
13. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
14. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
15. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
16. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
17. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
18. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
19. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
20. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
21. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
22. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
23. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
24. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
25. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
26. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
27. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
28. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
29. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
30. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
31. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
32. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
33. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
34. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
35. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
36. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 75
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 13
от 19.12.2019 год. на Общински съвет - Сливен, като в т.1 от решението
израза „от 23.04.2019 г.“ се замени с израза „от 23.04.2009 г.“

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-60/17.01.2020 - Утвърждаване на План за младежта за 2020 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията за децата младежта и
спорта, която подкрепя предложението. Комисиите, които го разгледаха, го
подкрепят. Г-н Дечев, заповядайте.
ДЕЯН ДЕЧЕВ - Изказване
Едно кратко изказване по отношение на тази точка, тъй като тя никак
не е маловажна. По отношение на частта, която касае спортните зали,
спортните обекти, които могат да бъдат ползвани от сливенската младеж е
залегнало, че там вече фигурира ремонтираната и въведената в
експлоатация „Зала Асеновец“. А както стана ясно от изказването по
точката за бюджета това далеч не е така. Малко се създава едно усещане за
копи пейст.
И още едно нещо: там е посочено, че Община Сливен разполага със
стадион „Академик“, който е в изключително лошо състояние. Поне от
няколко години, ние от групата съветници на БСП и когато е имало
публично обсъждане на бюджета сме поставяли този въпрос, че всъщност
така наречения военен стадион е един от малкото останали спортни обекти
в Община Сливен, които са в незадоволително състояние. И мисля, че е
крайно време община Сливен да се справи с този проблем или да намери
подходящия партньор, който да го приведе във вид, който да може да бъде
ползван от сливенската младеж, респективно от сливналии. Мисля че,
такива хора могат да бъдат намерени. Благодаря.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Дечев. Колеги, други изказвания? В
изказването на г-н Дечев нямаше конкретни предложения за промяна, така
че, гласуваме точка 15 от дневния ред. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 15 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
4.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
5.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
6.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
7.
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
8.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
9.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
10. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
11. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
12. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
13. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
14. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
15. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
16. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
17. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
18. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
19. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
20. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
21. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
22. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
23. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
24. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
25. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
26. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
27. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
28. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
29. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
30. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
31. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
32. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
33. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
34. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се
35. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 76
На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема План за младежта за 2020 година.
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ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-52/15.01.2020 - Одобряване отчета за извършените разходи за
командировки през четвъртото тримесечие на 2019 година на Кмета на
община Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по финанси, бюджет и
икономическо развитие, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания, колеги? Не виждам.
Гласуваме точка 16.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "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.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
3.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
4.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
5.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
7.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
8.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
9.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
10. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
11. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
12. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
13. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
14. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
15. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
16. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
17. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
18. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
19. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
20. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
21. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
22. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
23. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
24. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
25. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
26. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
27. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
28. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
29. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
30. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
31. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
32. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
33. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
34. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
35. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
36. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 77
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен през четвъртото
тримесечие на 2019 год.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-95/22.01.2020 - Одобряване Решение на кмета на Община Сливен за
откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство и
управление на паркинг в УПИ I, кв. 516, ЦГЧ, съгласно ПУП-ПРЗ, с
идентификатор 67338.516.349 по КККР на гр. Сливен, област Сливен, с
площ 1 057 м2, начин на трайно ползване: ПАРКИНГ и съседи – ПИ с
идентификатор
67338.514.183,
67338.516.350,
67338.516.331,
67338.516.332, 67338.516.333 и 67338.516.348, актуван с АЧОС №
3927/14.11.2018 год.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не
виждам. Гласуваме точка 17.
Колеги, моля Ви за тишина! Трудно се работи когато някой шуми.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 33, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 17 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
3.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
4.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
5.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
6.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
7.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
8.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
9.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
10. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
11. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
12. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
13. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
14. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
15. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
16. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
17. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
18. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
19. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
20. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
21. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
22. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
23. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 7,
ал.1, ал. 2, т. 1, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 3 от Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява Решение на Кмета на Община Сливен за откриване
на процедура за определяне на концесионер на концесия за
строителство и управление на паркинг в УПИ I, кв. 516, ЦГЧ, съгласно
ПУП-ПРЗ, с идентификатор 67338.516.349 по КККР на гр. Сливен, област
Сливен.
2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се
одобряват и:
2.1. обявление за откриване на процедурата;
2.2. документация на концесията.
3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от
концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е кмета на
Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на
процедурата за определяне на концесионер.
4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата
законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-24/09.01.2020 - Продажба на имот- частна общинска собственост,
находящ се в кв.'Ново село – изток', гр.Сливен
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме
точка 18.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 18.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
3.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
4.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
5.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
6.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
7.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
8.
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
9.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
10. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
11. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
12. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
13. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
14. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
15. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
16. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
17. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
18. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
19. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
20. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
21. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
22. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
23. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
24. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
25. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
26. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
27. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
28. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
29. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
30. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
31. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
32. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
33. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
34. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
35. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
36. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 79
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.26, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
УПИ с идентификатор 67338.522.302, кв. „Ново село – изток“, гр. Сливен,
с площ от 396 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
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начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), актуван с АОС №
3083 от 08.10.2013г.
Начална тръжна цена 30 230 лева (тридесет хиляди двеста и
тридесет лв.) без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-23/09.01.2020 - Продажба на поземлени имоти – общинска
собственост в землищата на гр.Сливен и с. Бинкос.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не
виждам. Гласуваме точка 19.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 36, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 19 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
3.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
4.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
5.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
6.
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
7.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
8.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
9.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
10. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
11. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
12. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
13. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
14. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
15. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
16. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
17. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
18. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
19. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
20. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
21. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
22. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
23. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
24. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
25. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
26. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
27. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
28. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
29. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
30. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
31. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
32. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
33. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
34. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За

68

35. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
36. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 80
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.418.237 с площ от 458 кв.м,
начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, м.„Лозарски връх”, актуван
с АОС № 4043/14.11.2019 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 11300 /единадесет хиляди и триста/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.289 с площ от 951 кв.м,
местност „Плоски рът”, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих /съгласно &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на
територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с АОС
4042/14.11.2019 г.
Начална цена: 5100 /пет хиляди и сто/ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.743 с площ от 724 кв.м,
местност „Баш чардак”, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих /съгласно &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на
територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с АОС
4044/14.11.2019 г.
Начална цена: 4100 /четири хиляди и сто/ лв. без ДДС.
4. Поземлен имот 000056 с площ от 6.051 дка, начин на трайно
ползване: изоставена нива, актуван с АОС № 133/27.08.2019 г., землище на
с. Бинкос.
Начална цена: 7100 /седем хиляди и сто/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-29/10.01.2020 - Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела
на Община Сливен.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук отново водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания по
точка 20? Не виждам. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 20 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
3.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
4.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
5.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
6.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
7.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
8.
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
9.
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
10. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
13. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
14. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
15. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
16. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
17. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
18. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
19. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
20. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
21. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
22. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
23. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
24. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
25. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
26. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
27. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
28. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
29. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
30. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
31. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
32. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
33. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
34. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
35. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 81
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Т. П. П. от друга върху недвижим имот, представляващ поземлен
имот 68117.437.423 с площ от 713 кв.м., начин на трайно ползване: за
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земеделски труд и отдих /съгласно пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно
предназначение: земеделска, местност „Баш чардак”, чрез изкупуване дела
на общината, представляващ 213/713 ид. ч. от имота.
2. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 1300
(хиляда и триста) лв. без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-59/16.01.2020 - Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела
на Община Сливен от физически лица в ПИ с идентификатор
67338.546.160 по КК - Сливен,ул. 'Патриарх Евтимий' № 10, гр. Сливен
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме
точка 21.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 21 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
3.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
4.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
5.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
7.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
8.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
9.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
10. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
11. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
12. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
13. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
14. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
15. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
16. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
17. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
18. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
19. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
20. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
21. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
22. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
23. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
24. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
25. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
26. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
27. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
28. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
29. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
30. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
31. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
32. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
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33.
34.
35.
36.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 82
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.33, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и М. Н. Х.
и А. К. И., върху поземлен имот с идентификатор 67338.546.160, целия с
площ от 205 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.
„Патриарх Евтимий“ № 10, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при
съседи: 67338.546.159, 67338.546.161, 67338.546.162, 67338.546.167,
67338.546.168, 67338.546.169, 67338.546.179, 67338.546.158 по КККР - гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на
АК, по действащия ПУП на кв.“Клуцохор“, гр. Сливен: част от УПИ X160,168, кв.214, чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ
89/205 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.546.160, актувани с
акт № 4025/12.09.2019 г. за частна общинска собственост.
2. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.1 възлиза
на 5 720 лв. (пет хиляди седемстотин и двадесет лв.), без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими действия по прекратяване на съсобствеността.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-10/08.01.2020 - Прехвърляне на съсобственост по чл.17, ал.5 от ЗУТ
между Община Сливен и физически лица, във връзка с прилагане на
влязъл в сила устройствен план.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която го подкрепя предложението. Комисиите,
които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказвания, колеги? Не
виждам. Гласуваме точка 22.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 33, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 22 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
3.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
4.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
5.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
6.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
7.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
8.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
9.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
10. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
11. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
12. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
13. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
14. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
15. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
16. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
17. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
18. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
19. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
20. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
21. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
22. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
23. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
24. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
25. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
26. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
27. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
28. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
29. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
30. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
31. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
32. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - Въздържал се
33. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
34. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
35. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 83
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и чл.35 ал. 4, т.2
от ЗОС, във връзка с чл.17, ал.5 и чл.199, ал.1 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 и чл.41,
ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Обявява за частна общинска собственост, общински имот, с площ
8,6 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.508.62 с нтп: за второстепенна улица, за която част няма съставен
акт за общинска собственост.
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II.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на А. М. Р. с ЕГН
………., С. Н. М. с ЕГН ………., С. Н. Д. с ЕГН ………., В. Г. Г. с ЕГН
………. и Р. У. Р. с ЕГН ………., представлявани от упълномощения
представител Г. А. А. с ЕГН ………., съгласно пълномощно от 27.11.2019г.
на нотариус Р. С. с рег.№ …, правото на собственост на общински терен с
площ 8,6 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 67338.508.62, целия с площ от 940 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.Комлука, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за второстепенна улица, по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК, за урегулиране на УПИ VIII49, кв.75 по действащия ПУП на кв.“Комлука“, гр.Сливен.
Оценката на частта от 8,6 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.508.62,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 595,98 лв. (петстотин
деветдесет и пет лв. деветдесет и осем ст.), без ДДС.
II.2. Дава съгласие А. М. Р. с ЕГН ………., С. Н. М. с ЕГН ………..,
С. Н. Д. с ЕГН ………., В .Г. Г. с ЕГН ………. и Р. К. Р. с ЕГН ………. да
прехвърлят на Община Сливен реална част с площ от 1,3 кв.м. от
собствения им поземлен имот с идентификатор 67338.508.49, целия с площ
от 703 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.
„Абаджийска“ № 5, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10м), по КККР на гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на
АК.
Оценката на частта от 1,3 кв.м., от ПИ с идентификатор
67338.508.49, изготвена от оценител на имоти възлиза на 91 лв. (деветдесет
и един лв.), без ДДС.
III. А. М. Р. с ЕГН ………., С. Н. М. с ЕГН ………., С. Н. Д. с ЕГН
………., В. Г. Г. с ЕГН ………. и Р. К. Р. с ЕГН ………. да заплатят на
Община Сливен разликата в цената на прехвърляните имоти, равняваща се
на 504,98 лв. (петстотин и четири лв. деветдесет и осем ст.), без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованите лица.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имотите по т.ІI.
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ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-114/28.01.2020 - Определяне на представител на Община Сливен в
заседание на общото събрание на АВ и К на обособена територия,
обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата позиция и мандат по
въпросите от дневния ред.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по оперативен
контрол, която подкрепя предложението. Комисиите, които го
разгледаха…, тъй като беше допълнителна точка почти всички комисии го
разгледаха и го подкрепят. Заявки за изказвания по точка 23? Не виждам.
Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 23.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
3.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
4.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - Въздържал се
5.
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
6.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
7.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
8.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
9.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
10. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
11. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
12. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
13. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
14. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
15. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
16. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
17. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
18. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
19. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
20. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
21. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
22. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
23. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
24. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
25. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
26. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
27. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
28. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
29. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
30. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
31. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
32. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
33. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
34. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
35. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
36. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
37. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 84
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На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
редовно годишно заседание на общото събрание на Асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация - Сливен”ООД, което ще се проведе на
28.02.2020г. от 10.30 часа, в заседателната зала на Областна
администрация – Сливен. При невъзможност от негова страна да участва в
редовното годишно заседание на общото събрание, дава мандат на г-н
Любомир Захариев – Заместник – кмет на Община Сливен да представлява
Община Сливен.
2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат
на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 2 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 3 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 4 от дневния ред да гласува – „приема”.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-61/17.01.2020 - Учредяване право на пристрояване за изграждане на
пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл.7, ет.2, ап.3, върху поземлен
имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.516.227 по
КККР на гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания не виждам. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 36, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 24 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - 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.
32.
33.
34.
35.
36.

МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 85
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл.35, ал.2 от НРПУРОИ приета с Решение № 1414/31.01.2019 г. на ОбС
гр.Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се учреди право на пристрояване на К. С. З. ЕГН ……….. за
изграждане на пристройка (два броя тераси) с обща застроена площ от 13
(тринадесет) кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор №
67338.516.225.1.3, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“, бл.7, ет.2,
ап.3, намиращ се в жилищна сграда с идентификатор 67338.516.225.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, която
пристройка ще се изгражда върху общински терен, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.516.227 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“, с трайно предназначение на територията:
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урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия с
площ 7255 кв.м., при съседи: 67338.516.231, 67338.516.230, 67338.516.232,
67338.516.324, 67338.516.229.
Цената на правото на пристрояване за 13 (тринадесет) кв.м., възлиза
на 1 433 лева (хиляда четиристотин тридесет и три лв.) без ДДС.
II. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и
сключи договор за учредяване право на пристрояване (два броя тераси)
върху гореописания имот.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-62/17.01.2020 - Учредяване право на пристрояване за изграждане на
пристройка (тераса) в кв. „Република“, бл.21, вх.Б, ет.2, ап.8, върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.227 по КККР на гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук отново водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания не
виждам. Гласуваме точка 25.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 38, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 25 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
4.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
5.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
6.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
7.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
8.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
9.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
10. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
11. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
12. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
13. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
14. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
15. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
16. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
17. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
18. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
19. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
20. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
21. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
22. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
23. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
24. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
25. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
26. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
27. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
28. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 86
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл.35, ал.2 от НРПУРОИ приета с Решение № 1414/31.01.2019г. на ОбС
гр.Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се учреди право на пристрояване на И. И. К. с ЕГН ………. за
изграждане на пристройка (тераса) със застроена площ от 11,10
(единадесет цяло и десет) кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор
№ 67338.516.241.1.8, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“, бл.21,
вх.Б, ет.2, ап.8, намиращ се в жилищна сграда с идентификатор
67338.516.241 по кадастралната карта и кад. регистри на гр.Сливен, която
пристройка ще се изгражда върху общински терен, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.516.338 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение
със заповед: 18-7879-04.10.2016 г. на Началника на СГКК-Сливен, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, целия с площ 8038 кв.м., стар идентификатор: 67338.516.217,
67338.516.239, 67338.516.220, при съседи: 67338.516.221, 67338.516.222,
67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.240, идентичен с УПИ I, кв.326,
отреден за „За жилищно строителство”, съгласно действащия план (ПУП)
на кв. „Република“, гр.Сливен.
Цената на правото на пристрояване за 11,10 (единадесет цяло и
десет) кв.м., възлиза на 1 293,20 лева (хиляда двеста деветдесет и три лв. и
двадесет ст.) без ДДС.
II. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и
сключи договор за учредяване право на пристрояване върху гореописания
имот.
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ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-11/08.01.2020 - Отдаване под наем на имоти 'полски пътища' общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски
земи, за стопанската 2019/2020 год.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление. Комисиите, които разгледаха, подкрепят също
предложението. Заявки за изказвания? Не виждам.
Колеги, знаете, че във вашите системи разгледахте и допълнение и
изменение към това предложение. Така че, гласуваме точка 26 заедно с
направените изменения и допълнения. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 36, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 26 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
3.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
4.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
5.
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
6.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
7.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
8.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
9.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
10. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
11. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
12. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
13. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
14. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
15. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
16. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
17. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
18. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
19. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
20. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
21. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
22. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
23. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
24. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
25. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
26. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
27. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
28. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
29. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
30. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
31. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
32. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
33. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
34. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
35. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
36. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се
37. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
38. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 87
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на полски пътища и каналиобщинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски
земи, за стопанската 2019/2020 година, съгласно списък - Приложение 1
към настоящото решение.
2. Определя наемна цена при сключване на договори за наем на
имотите по т.2 от настоящото решение в размер равняващ се на средното
годишно рентно плащане за съответното землище, определено с Протокол
от 31.01.2019 год. на комисия, назначена със заповед на Директора на
ОД“Земеделие“-Сливен, съгласно § 2е от ДР на ЗСПЗЗ - Приложение 2 към
настоящото решение.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за отдаване под
наем на имотите по т. 2 от настоящото решение с ползвателите на масиви
за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от
ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Сливен за срок
от една стопанска година - 2019/2020 год.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-50/15.01.2020 - Откриване на процедура за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична
общинска собственост, находящи се в сградата на Средно училище
'Константин Константинов' - 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 27.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 37, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 27.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
3.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
4.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - 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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 88
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. чл. 14, ал. 7
от ЗОС и чл. 17, ал.4 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части
от имот, публична общинска собственост, представляващи:
1.1. Свободна площ 12 кв.м. (преустроена като търговски обект),
разположена на I-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м. на
Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните
условия.
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с тайно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 200 (двеста) лева без ДДС;
 Депозит: 400 (четиристотин) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за продажба на закуски;
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 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
1.2. Свободна площ 1 кв.м. от учителска стая, разположена на IIри етаж в сградата на Средно училище „Константин Константинов“
– Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с тайно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без
ДДС;
 Депозит: 120 (сто и двадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки
(вендинг машина);
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
1.3. Свободна площ 1 кв.м. от коридор на I-ви етаж в сградата на
Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните
условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с тайно наддаване
 Начална тръжна месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без
ДДС;
 Депозит: 120 (сто и двадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки
(вендинг машина);
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
1.4. Помещение с площ 14 кв.м., разположено в бивш кухненски
блок, част от I-ви етаж в сграда със застроена площ 654,4 кв.м. на
Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните
условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с тайно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 250 (двеста) лева без ДДС;
 Депозит: 500 (петстотин) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за продажба на закуски;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
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2. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частите от имот по т. 1 и
сключването на договора със спечелилия участник.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-26/09.01.2020 - Намаляване на утвърдената с Решение №1545/
18.04.2019 г. на ОбС-Сливен начална цена за продажба, чрез публичен търг
на недвижим имот, частна общинска собственост
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не
виждам. Гласуваме точка 28.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 1 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 28 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
3.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
4.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
5.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
6.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
7.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
8.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
9.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
10. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
11. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
12. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
13. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
14. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
15. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
16. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
17. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
18. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
19. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
20. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
21. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
22. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
23. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
24. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
25. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
26. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
27. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
28. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
29. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
30. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
31. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
32. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
33. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Против
34. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
35. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
36. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
37. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се
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РЕШЕНИЕ
№ 89
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.66 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Намалява с 10% началната тръжна цена за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.559.79 по кадастралната карта на гр.Сливен, с площ
от 1610 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, идентичен с УПИ III,
кв. 633 по плана на кв.Дружба, гр.Сливен, отреден „за КОО“, актуван с
АЧОС №3792/14.05.2018 г. от 219 720 лева (двеста и деветнадесет хиляди
седемстотин и двадесет лв.) без ДДС на 197 748 лева (сто деветдесет и
седем хиляди седемстотин четиридесет и осем лв.) без ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-70/17.01.2020 - Приемане на решение за одобряване на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
трасе на ел.кабел в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която подкрепя
предложението. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 29.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 37, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 29.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
3.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
4.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
5.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
6.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
7.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
8.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
9.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
10. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - 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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 90
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 ел.кабел НН от
съществуващ ел.кабел, находящ се в ПИ 30990.14.191 от ТП“КЗС“, извод
СН“Керамична“, ПС“Речица“, до ново ел.табло, разположено на
югоизточната граница на ПИ 30990.14.173, с НТП „стопански двор“ за
захранване на сграда в ПИ 30990.14.173 и преминаващ през ПИ
30990.14.191, НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местността „Пелит бунар“, землище с.Злати войвода, общ.Сливен.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-71/17.01.2020 - Приемане на решение за одобряване на ПУП – план
за регулация и застрояване за части от кв.42 и кв.49, кв. 'Асеновец',
гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук отново водеща е комисията по
инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт, която
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подкрепя предложението. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме
точка 30.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 36, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 30 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
2.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
3.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
4.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
5.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
6.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
7.
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
8.
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
9.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
10. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
13. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
14. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
15. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
16. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
17. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
18. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
19. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
20. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
21. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
22. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
23. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
24. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
25. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
26. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
27. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
28. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
29. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
30. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
31. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
32. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
33. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
34. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
35. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
36. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 91
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.21
ал.7 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, като план-извадка от приет предварителен проект, за части от
кв.42 и кв.49, кв.“Асеновец“, гр.Сливен, като се проектира нова улица от
о.т.96 до о.т.961г и за имоти с идентификатори 67338.565.282 и
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67338.565.285 се образуват УПИ ІV-282, УПИ V-285 и УПИ VІ-285 в кв.42
и УПИ І-285 в кв.49, всички с отреждане „За жилищно строителство, КОО
и търговия“.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-72/17.01.2020 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти 002159, 002158,
002141 и 002165 в землището на с. Глушник, общ. Сливен за разширение
на съществуващ гробищен парк.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която подкрепя
предложението. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 31 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
3.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
4.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
5.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
6.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
7.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
8.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
9.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
10. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
11. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
12. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
13. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
14. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
15. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
16. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
17. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
18. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
19. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
20. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
21. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
22. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
23. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
24. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
25. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
26. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
27. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
28. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
29. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
30. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
31. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
32. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
33. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
34. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
35. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
36. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
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РЕШЕНИЕ
№ 92
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 002159, 002158, 002141
и 002165, местност „Средната пътека“, землище с.Глушник, общ.Сливен, с
цел промяна предназначението на поземлени имоти 002158, 002141 и
002165 от земеделски в „За разширение на съществуващ гробищен парк”,
представляващ поземлен имот 002159, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти 002159, 002158, 002141 и
002165 в землището на с.Глушник, 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 ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-73/17.01.2020 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.78.1 по КККР (номер по стар план 078001), м. 'Кютюклюка' землище
гр. Сливен, общ. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук колеги, отново е водеща комисията по
инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт, която
подкрепя предложението. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме
точка 32.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 37, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 32.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
3.
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
4.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
5.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
6.
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
7.
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
8.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
9.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
10. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
11. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
12. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
13. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
14. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
15. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
16. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
17. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
18. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
19. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
20. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
21. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
22. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
23. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
24. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
25. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
26. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
27. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
28. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
29. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
30. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
31. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
32. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
33. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
34. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
35. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
36. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
37. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 93
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 имот с идентификатор 67338.78.1, м. „Кютюклюка“ землище гр.
Сливен, общ. Сливен с цел промяна на предназначението на имота „За
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дейности по рециклиране на строителните отпадъци”, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.78.1., м.
„Кютюклюка“ землище гр. Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила 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;
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-74/17.01.2020 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на
проект за изменение на Общ Устройствен План на Община Сливен за
територия, в която попадат поземлени имоти с идентификатор 027002 и
027003, ЕКАТТЕ 55333, землище с. Панаретовци, общ. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която подкрепя
предложението. Заявки за изказвания, колеги? Гласуваме точка 33.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 36, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 33.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
3.
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
4.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
5.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
6.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
7.
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
8.
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
9.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
10. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
11. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
12. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
13. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
14. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
15. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
16. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
17. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
18. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
19. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
20. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
21. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
22. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
23. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
24. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
25. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
26. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - Въздържал се
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 94
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 изменение на Общ
Устройствен План на Община Сливен за територията, в която попадат
имоти с идентификатори 027002 и 027003 (ЕКАТТЕ 55333), землище с.
Панаретовци, общ. Сливен, с цел промяна на предназначението на
територията за „ССР- терени за земеделски нужди с възможност за
промяна на предназначението”, като се спазят следните указания и
условия:
 Измението на ОУП на Община Сливен да обхваща територия, в
която влизат поземлени имоти с идентификатор 027002 и 027003, землище
с. Панаретовци, общ. Сливен;
 Измението на ОУП да бъде изработено във фаза– окончателен
проект;
 Измението на ОУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ,
Наредба №7 заправила 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;

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-66/17.01.2020 - Отпускане на финансови средства по Решение №
254/1997 год. на Общинския съвет.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по образование
наука, култура и вероизповедания.
Колеги, ще Ви запозная с едно писмо, което пристигна вчера в
деловодството на Общински съвет Сливен, от директора на Гимназия
„Захарий Стоянов“ - г-жа Ефросина Кисьова, която казва, че поради
настъпили промени в ангажиментите на учениците от театрална формация
„Класика“ при гимназията, трупата няма да има възможност да осъществи
предварително заложеното в плана участие в XV Международен фестивал
„Бургаски изгреви“ /или Национален фестивал „Малкия принц“ в град
Велико Търново/, както сме указали в искането си до Общински съвет
Сливен.
Във връзка с това ви информираме своевременно, че оттегляме
искането си за финансиране пътуването на формацията до фестивален
град. Благодарим за разбирането! Вярвам, че ще продължим доброто си
сътрудничество в името на талантливите деца на Сливен при следващите
инициативи с нашите ученици.
Г-жо Лидия Димитрова, Вие сте вносител на предложението. За
становището Ви?
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА - Изказване
Уважаеми г-н Митев, уважаеми колеги, решението на комисията
беше взето на 14 януари, така както беше внесено искането от Гимназия
„Захарий Стоянов“. На 28 януари отново преразгледахме решението и
потвърждаваме нашето решение. Ако гимназията няма нужда може да
реагира.
Потвърждаваме нашето решение за отпускане на средствата на
театър „Класика“, защото уважаваме труда на г-жа Келеведжиева,
постиженията на театър „Класика“ в тези години и затова подкрепяме
искането на Гимназия „Захарий Стоянов“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Димитрова. Колеги, други
изказвания?
Аз също искам…, благодаря на комисията, че взема това решение.
Разбирам желанието на г-жа Директорката на училището, но смятам, че
наистина е по-добре да подкрепим предложението, включително и за
театър „Класика“. Това са момчета и момичета доказали своите
възможности, разбира се и техния ръководител г-жа Келеведжиева. Мисля
че, ако все пак те нямат нужда от тези пари няма да ги приемат и после ще
отменим в тази част решението ако се наложи. Така че, аз също Ви
призовавам да подкрепим предложението в този вариант включително със
сумата за театър „Класика“. Колеги, други изказвания? Не виждам. Знаете,
че това предложение имаше и допълнение и изменение, които Вие също
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разгледахте. Така че, гласуваме точка 34 от дневния ред заедно с
направените изменения и допълнения. Гласуваме.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 34 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
3.
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
4.
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
5.
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
6.
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
7.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
8.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
9.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
10. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
11. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
12. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - Въздържал се
13. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
14. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
15. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
16. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
17. СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
18. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
19. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
20. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
21. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
22. МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се
25. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
26. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
27. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
28. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
29. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
30. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
31. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
32. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
33. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
34. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
35. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
36. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
37. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За

РЕШЕНИЕ
№ 95
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - с.Тополчане, общ.Сливен, за награден
фонд за участниците в мероприятия, организирани по случай честването на
160 години от откриването на училището.
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Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2020 год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. НЧ „Даскал Димитър Димов-1908“ - с. Желю войвода, общ.
Сливен, за награден фонд и сувенири на участващите групи в регионален
събор на Маскарадните игри 2020г.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2020 г.
2. ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, по повод отбелязване 29-я
рожден ден на Театрална формация „Класика“ при гимназията.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за участия в
Международни и национални образователни и културни програми на деца
и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2020 г.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 5 445 /пет хиляди
четиристотин четиридесет и пет/ лева на НЧ „Зора 1860“ - гр. Сливен, за
финансиране на Национален детско-юношески театрален фестивал „Сцена
под Сините камъни“, който ще се проведе на 10-12 април 2020 година под
патронажа на Общински съвет Сливен.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т. 4 „За НДЮФ „Сцена под
Сините камъни“, на приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2020 г.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства,
да обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 29.05.2020 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-68/17.01.2020 - Отпускане на финансови помощи.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по здравеопазване,
социална и жилищна политика, която подкрепя предложението. Заявки за
изказвания? Не виждам. Знаете, че има към това предложение направени
изменения и допълнения, които също сте разгледали и сте одобрили. Така
че, гласуваме точка 35 заедно с направените изменения и допълнения.
Гласуваме.
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Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали
се" - 2 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 35 от дневния ред.
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
3.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
4.
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
5.
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
6.
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
7.
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
8.
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: - За
9.
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
10. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
11. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
12. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
13. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
14. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
15. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
16. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - Въздържал се
17. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
18. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
19. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА: - За
20. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
21. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: - За
22. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
23. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
24. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
25. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
26. РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: - За
27. МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
28. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
29. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
30. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
31. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
32. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - Въздържал се
33. РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
34. AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
35. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
36. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За

РЕШЕНИЕ
№ 96
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:
1. К. М. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за медикаменти и
текущи нужди;
2. З. М. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за закупуване на
медикаменти;
3. Р. Р. Р. с ЕГН ………. от с. ………., общ. Сливен, ………., за
закупуване на медикаменти;
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4. С. М. Р. с ЕГН ………. от с. ………., общ. Сливен, ………., за
закупуване на медикаменти;
5. Й. И. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за закупуване на
медикаменти;
6. Н. М. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за закупуване на
медикаменти;
7. Т. К. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за закупуване на
медикаменти;
8. С. Д. Г. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за съпътстващи
разходи, свързани с лечението;
9. С. Й. Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за закупуване на
медикаменти;
10. В. С. Г. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за транспортни
разходи;
11. С. С. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за закупуване на
медикаменти на детето - Е.-Е. Й. Й., с ЕГН ………..
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Н. С. А. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………. за закупуване на
медикаменти и съпътстващи разходи.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. П. К. Е. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….за пътни разходи и
лечение;
2. П. С. Н. с ЕГН ………. от с. ………., общ. Сливен, ………. за
медикаменти, относно следоперативно възстановяване;
3. Н. К. И. с ЕГН ………. от с. ………., общ. Сливен, ………. за
лечение и съпътстващи разходи;
4. В. Ф. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за закупуване на
медикаменти.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на П. Д. П. с ЕГН ………. от с. ………., общ.Сливен, ………. за
лечение.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
1. В. Г. Х. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за медикаменти;
2. К. К. Т. с ЕГН ………. от с. ………., общ. Сливен, ………. за
лечение и съпътстващи разходи;
3. П. С. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. , за медикаменти и
съпътстващи разходи.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 / петстотин / лева
на В. М. Д. с ЕГН ………. от с. ………. , общ.Сливен, ………. за лечение.
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VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Е. Д. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за лечение и съпътстващи
разходи.
VIII.Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IХ. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
29.05.2020г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-000/22.01.2020 - Питания и отговор на питания.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Пантелеев, заповядайте да развиете своето
питане и съответно дали сте доволен от отговора на администрацията.
МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ – Уважаеми колеги, аз не съм доволен от
отговора. Предполагам, че и общинска администрация не е доволна и си
мисля, че точно това е причината днеска всички ние да присъстваме на
едно историческо събрание, защото поне аз вече смея да твърдя от
дългогодишния си опит, за първи път виждам точка питания към Кмета да
е последна в дневния ред. Имам някакво обяснение и ако е вярна логиката
ми - оправдавам общинската администрация много-много да не иска да се
шуми по това питане.
Накратко, питането ми беше свързано със, да запозная колегите, да
са наясно, с една търговска фирма, която дългогодишно извършва
търговска дейност в имоти - общинска собственост, като действията на
общината, във връзка с тази търговска дейност, са започнали по
многобройни сигнали от граждани на кв. „Клуцохор“, датиращи от 2016 г.
Значи, тази година ще станат четири години. Става дума за фирма, която
търгува с дърва за огрев и търговската й дейност е свързана с рязане на
дърва, което всички знаете, че е свързано с много шум и замърсяване със
стърготина. Важно е да се отбележи, че единия от общинските имоти е в
непосредствена близост до детска градина „Синчец“. Там е застрашено
здравето и на децата, а отделно е застрашено здравето и на живущите в
непосредствена близост до този търговски обект, този нерегламентиран
търговски обект, който е в общинска собственост.
Какво се е случило до момента за четири години? Единственото
нещо, което се е случило е, че общината е пуснала, е обявила публичен
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търг за единия имот, който е в непосредствена близост до детската градина
и този имот, о, чудо, е закупен от същата фирма, която извършва търговска
дейност. Нали, може да не съм съвсем точен юридически, но да схванете
каква е драма в целия този случай.
Съответно, по много сигнали, няма да кажа колко сигнала са пуснати
до общинска администрация, но притеснителното за мене е, че общинска
администрация не обича да води кореспонденция с други органи и
организации. Имаше друг такъв случай, който със заместник-кмета по
строителството го решихме без да влизаме в процедура по питане и
отговори. Във връзка с всичко това, което Ви изложих до момента, е имало
проверки и от прокуратурата, и от Регионалната здравна инспекция.
Забравих да Ви кажа, че двата имота - общинска собственост са
свързани помежду си с второстепенна улица - пак общинска собственост,
като се е стигнало до там, че лицата извършващи търговска дейност дори
са си позволили да заградят улицата и да я затварят с врата с катинари,
което пречи на достъпа на гражданите да ползват личните си имоти. Та в
тази връзка, прокуратурата е извършила проверка и е дала указание да се
махнат тези заграждения. И след извършени допълнителни проверки се
установило, че фирмата вече не заключва вратата. И това е отчетено като
успех, защото достъпа на гражданите до имотите им е бил вече свободен.
Питането ми не беше свързано толкова с това, дали фирмата е
отключила катинара и вратата е отворена. Питането ми е в две посоки.
Едната посока е свързана със здравето на нашите съграждани, които са
изпратили многобройни жалби към Вас. И една част от тези наши
съграждани са малките деца, посещаващи детска градина „Синчец“.
Второто ми питане е във връзка с това, как общината контролира и
стопанисва общинската собственост.
Във връзка с първото ми питане, свързано със здравето: отговора на
общината е леко казано, меко казано, притеснителен, защото той прилича
на отговор на малко дете, което е намерило някакво основание, за да се
отърве от отговорност и да я прехвърли на някой друг. Нали, с отговора, че
този имот вече е продаден на частно лице и общината няма никакво
отношение към този спор който е възникнал. Да, чисто юридически може
да е вярно, но кмета, като кмет на общината, трябва да полага
изключителни усилия за опазване на здравето на гражданите на тази
община и на този град. И след като кмета е достатъчно запознат с
проблема, с който е сезиран, да не предприемем никакви действия, само
ще прочета какво точно е отговорено в отговора: Имота е частен, поради
което органа който трябва да извършва замерванията и да извършва
действията това е Регионалната здравна инспекция. Поради това, Община
Сливен е счела да не отговаря на никой. Дори не е отговорила на здравната
инспекция да предприеме действия по защита здравето на нашите
съграждани. А този сигнал от Регионалната здравна инспекция е от месец
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септември 2019-та. Това е абсолютно несериозно и призовавам общинската
администрация, крайно време да започне да работи в интерес на нашите
съграждани.
А по отношение на стопанисването на общинската собственост:
отговора, че са установили, че вратата е отключена, и че няма проблеми с
достъпа на съгражданите, не е отговора, който се търси. Важно е да се
посочи, че единия имот може да е продаден на частно лице, но другия имот
продължава да е общинска собственост, както и второстепенната улица и
че, и двата имота в момента се ползват за търговска дейност, и в двата
имота има дървен материал и продължава да се режат дърва, да се вдига
шум и да се замърсява околната среда.
Имаше преди време такива дела за безстопанственост срещу един
друг кмет. Но ако мислите че, болестта импотентност на прокуратуратавсе още сме в тази епидемия, като гледам как се развиват нещата
напоследък, си мисля че, има вече създадена ваксина и импотентността,
мисля че, е излекувана и в тази посока би следвало да се притеснявате
малко повече. А тези притеснения може да ги изложите в предприемане на
някакви реални фактически правни действия.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Пантелеев.
СТЕФАН РАДЕВ – Уважаеми дами и господа, да кажа няколко думи,
защото се отправиха доста внушения. Това че, да не отговаряме на
никой… Казали сме, че не сме отговорили на РЗИ, просто защото писмото
им на РЗИ не е коректно и те много добре знаят, че това е техен
ангажимент, който се опитват да прехвърлят на някой друг.
Що се касае да въпросния имот: този имот, както много други имоти
на територията на общината, беше по някакъв начин ползван от фирма.
Поне така го заварихме. След съответната процедура, процедури които
отнемат време и енергия, общината си иззе имота и го продаде не на тази
фирма, не на друга фирма- изобщо на физическо лице. В момента има
внесен ПУП, това лице да си прави ПУП за жилищна сграда на този имот,
който е закупил. Той е жилищен имот. Има в момента процедура за
отнемане и на другия имот, който се визира в този сигнал.
Да, конкретни граждани имат претенция, особено за имоти които са
им комшийски, че някой ги ползва. Те започват, да нормално, пишат
сигнали, занимават администрацията, занимават общинския съвет.
Преследват си интереса. Нормално. Започнах с това, че има хиляди такива
имоти на територията на община Сливен. И по кварталите гаражите, и
заградени, огради построени и във вилна зона, и по селата. Водим такива
процедури. Пак казвам: те не са бързи, не са лесни, т.е. неангажиращи
много ресурси от страна на общината. По моя преценка, поправете ме ако
бъркам, община Сливен, последния мандат, е иззела безпрецедентно много
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общински имоти в сравнение с предишни мандати и този процес ще
продължи. Сега да Ви кажа, че ще успеем да решим проблема за месец,
два, година, дори и за един мандат- сигурно ще се надценя много, но
усилията ни в тази посока ще продължат. Благодаря. Присъединявам се и
аз към това предложение, не знам защо питането е накрая. Според мен,
редно е да започваме с тях както си беше досега. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Така, тъй като и двама опитни хора в тази зала се
усъмниха защо питането е накрая на заседанието, единия от тях е опитен
общински съветник и е участвал при гласуването на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, Ви зачитам чл. 85 Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в края на
съответното заседание. Вие сте гласували така, уважаеми дами и господа
съветници. Аз лично считам, че нормално е да бъде в края на заседанието,
тъй като няма как за едно място в което се складират дърва да бъде
разглеждано преди бюджета на община Сливен. Това е моето мнение. Но,
това е законово регламентирано в чл. 85 от Правилника на нашия
Общински съвет и аз стриктно го изпълнявам.
Благодаря Ви за участието. Приятен ден. Закривам сесията на
Общински съвет Сливен.

Заседанието беше закрито в 11.05 часа.
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