ПРЕПИС!
Протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ
№4
проведено на 09.01.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общински съвет - Сливен
Днес, 09.01.2020г., от 09:00 часа в гр. Сливен, в Зала на ОбС, се проведе
заседание на Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 37.
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.4 от нашия
правилник определям г-жа Веселина Тонева за заместник-председател на
днешното заседание на общинския съвет, а за протоколист определям г-жа
Стефка Туджарова.
Преди да започнем деловата работа искам да поздравя от мое и от
Ваше име рождения ден на г-н Евгени Митев и да му пожелая много,
много щастие и успехи.
Сега предоставям думата на г-жа Росица Тодорова - Председател на
Общинска избирателна комисия - Сливен.
Росица Тодорова – Председател на ОИК-Сливен
Уважаеми дами и господа, постъпило е заявление от Йордан Лечков
Янков – общински съветник в Общински съвет Сливен от листата на ПП
„Нова алтернатива”, с което същия подава оставка като общински
съветник и желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като
общински съветник.
С Решение 366-МИ от 13 декември 2019 г., на основание чл. 458, ал.
1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Сливен
прекратява пълномощията на общински съветник и заличава от листата на
общински съветници от ПП „Нова алтернатива” Йордан Лечков Янков и
обявява за избрана Мария Митева Григорова за общински съветник от
листата на ПП „Нова алтернатива”. Издадено е удостоверение, на
новоизбрания общински съветник.
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Уважаема г-жо Григорова, моля заповядайте, за да Ви бъде връчено
удостоверението и да произнесете клетвата заедно с мен.
На г-жа Григорова беше връчено удостоверение за избран общински
съветник, положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА и подписа
клетвен лист, който е непосредствена част към настоящия протокол.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет- Сливен
Да пожелаем на г-жа Мария Григорова ползотворно участие в общинския
съвет, тя го е правила много пъти до сега така, че съм сигурен, че ще
продължи да работи активно в Общински съвет - Сливен.
Колеги, преди да започнем деловата работа искам да ви уведомя, че
е създадена към общинския съвет Група общински съветници „СДС“ в
състав Пламен Крумов Стоянов и Стефан Петров Стайков, като
ръководител на групата съветници на СДС е г-н Пламен Крумов. Групата
ще бъде вписана в регистъра към Общинския съвет.
На основание чл.59 от нашия правилник след като изслушах
вносителят на предложението за приемане на нов Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация отстраних явна
фактическа грешка в решението както следва: в §3 на Преходни и
заключителни разпоредби след израза „16.12.2016” да се допълни израза
„г. и влиза в сила в момента на приемането му.“ Просто е допусната
техническа грешка при изписването на правилника.
Колеги, в системата са регистрирани, да уточним кворума 36
съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37, ал. 1 от
нашия правилник откривам ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет Сливен.
Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред. Предполагам,
всички разбрахте защо се наложи тази извънредна сесия, тъй като това
сдружение има срок за участие в този проект 20 януари, редовната сесия
ще бъде на 30 януари, така, че няма как да го включим в тази сесия. Не
можем да променим редовната сесия от 30 януари, тъй като пък има
срокове, които ни задължават да приемем бюджета за 2020 год. Така, че се
извинявам за това, че се събираме само за една точка, но аз смятам, че е
изключително важно и аз смятам, че трябва да продължим нашата
традиция когато става въпрос за възможности за участие в проект или пък
за каквито и да било форми да се подобри по някакъв начин финансовото
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или материалното състояние на общината ние да реагираме адекватно.
Това правим и в момента. Имате думата за изказвания по дневния ред. Не
можем да приемем други точки, знаете съгласно чл.33, ал.2 от нашия
правилник. Не виждам изказвания. Колеги, гласуваме дневния ред
Общинският съвет гласува и със "за" - 34, "против" - 0 и "въздържали се"
- 0, …….
Момчил Пантелеев (от място) обяви, че гласува „за“
ДИМИТЪР МИТЕВ - Председател на Общински съвет Сливен
С 34 – „за“ от системата плюс гласа на г-н Момчил Пантелеев 0 –
„против“, 0 – „въздържали се“ приехме дневния ред
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. вх. 30-00-5/07.01.2020 - Даване на съгласие за участие на Община
Сливен в сдружение с нестопанска цел с наименование: 'РЕГИОНАЛЕН
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (РИЦ) В ОБЛАСТТА НА БДП
(БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА), АНАЛИЗА НА
ПТП (ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ) И ОБУЧЕНИЕ НА
ВОДАЧИ НА МПС – СЛИВЕН' с цел кандидатстване с проектно
предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018
'Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)'
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-5/07.01.2020 - Даване на съгласие за участие на Община Сливен в
сдружение с нестопанска цел с наименование: 'РЕГИОНАЛЕН
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (РИЦ) В ОБЛАСТТА НА БДП
(БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА), АНАЛИЗА НА
ПТП (ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ) И ОБУЧЕНИЕ НА
ВОДАЧИ НА МПС – СЛИВЕН' с цел кандидатстване с проектно
предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018
'Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)'
Димитър Митев – Г-н Радев, няколко думи за предложението и каква е
ползата от него.
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен - Изказване
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа
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общински съветници, първо ми позволете да ви поздравя с новата година.
Да ви пожелая много здраве, много лично и семейно щастие и една много
успешна година да имате. Поздравявам и новия, стар общински съветник.
Стар в смисъл от предишния мандат, да не ме разберете погрешно. Г-жа
Григорова да Ви пожелая много ползотворна работа в общинския съвет.
Поздравление и за нашия рожденик разбира се г-н Митев. И аз ще се
присъединя към думите на председателя и аз се извинявам за това, че се
налага да се съберем извънредно днес. По принцип знаете, че не сме
привърженици на извънредните заседания. Знаете, че почти едно полу
изключение не сме правили такива през предишния мандат. Какво го
налага? През, на последната сесия ако си спомняте разгледахме аналогично
такова предложение за създаване на сдружение за участие за
кандидатстване по тази мярка за създаване на Регионални иновационни
центрове. Една мярка, за която се говори от доста време, идеята на която е
да финансира сдружения между бизнеса, между учебните, висшите учебни
заведения и публичната власт в лицето на общините или на държавата.
Проекти, които не са правени до сега в България. Дълго време се чакаха
насоките, после дълго време търсиха начин вузовете как да структурират
такива проекти. Ето, че наближи крайния срок за кандидатстване, а той е
20 януари. Знаете вече се създаде едно такова сдружение с участието на,
основното участие на болницата „Хаджи Димитър“ и Техническия
университет – София чрез филиала си в Сливен за създаване на такъв
Регионален иновационен център в областта на мехатрониката. Един ВУЗ
или едно негово поделение може да участва само в един такъв, едно такова
сдружение или търговско дружество за създаване на РИЦ.
Преподавателите и ръководството на филиала в Сливен са преценили, че
имат достатъчно капацитет, особено за тази област, която сега предлагат да
създадем такова сдружение за това, че не могат да участват във второ
филиала в Сливен, в това сдружение се включва филиала в Ямбол на
Технически университет-София. Определено е много перспективна
областта, в която се създава този РИЦ. За нас като община не очакваме
преки ползи за общината като юридическо лице, като организация. Нашето
участие обаче в това сдружение би могло да помогне на тези сдружения
да получат повече точки при оценяване на проектните предложения, а тази
процедура е конкурентна, т.е. не всички които кандидатстват ще бъдат
финансирани. Ние имаме интерес да има повече такива центрове
финансирани в Югоизточния регион, към който спадаме и най-много
интереси имаме да има повече такива иновационни центрове на
територията на община Сливен. За това сме приели политика да подкрепим
всеки, който може да структурира такъв проект, с надеждата, тези проекти
да получат финансиране. Пак казвам нова е програмата, тепърва предстои
да видим как ще заработи, как ще функционират тези, тези РИЦ-ове, но е
добре да заемем позиции и да направим всичко възможно да дадем
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перспектива на сдруженията, които включват сливенско учебно заведение,
компании от Сливен, включват перспективни направления и за науката и
за бизнеса. Двадесети януари пак казах е този срок. Съвсем скоро постъпи
предложението от заместник-ректора на техническия университет г-н
Карапетков и единствената възможност да ги подкрепим сега за този
прием е да свикаме тази сесия и да гласуваме това предложение. Надявам
се, че ще го подкрепите.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет- Сливен
Благодаря г-н Радев. Колеги, независимо от това, че провеждаме тази сесия
при условията на чл.33, ал.2 като извънредна сесия и не е необходимо това,
за да избягаме от всякакво съмнение относно неговата законосъобразност,
помолих колегите от комисията по нормативна уредба и
законосъобразност на актовете на общинския съвет да проведат
извънредно заседание и да разгледат предложението и сега г-н Комбалов
ще ни запознае с тяхното становище.
СТАНИМИР КОМБАЛОВ – Председател на ПК по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на
изпълнение на решенията на Общинския съвет
Уважаеми г-н кмете, уважаеми госпожи и господа заместник-кметове,
уважаема г-жо Радева, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, и от
мое име аз искам да Ви честитя новата година. Желая успех и късмет на
всички нас. Във връзка с така постъпилото предложение то беше поставено
за разглеждане пред нашата комисия. И така след като го разгледахме го
намерихме за законосъобразно, доколкото разбрахме от г-н кмета, то ще
бъде и обществено полезно. В тази връзка считам, че би следвало да бъде
подкрепено.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет - Сливен
Благодаря г-н Комбалов. Колеги, имате думата за изказвания по
предложението. Колеги, не виждам заявки за изказвания. Преминаваме
към гласуване на точка единствена от дневния ред. Гласуваме, колеги.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
Момчил Пантелеев (от място) обяви, че гласува „за“.
Радостин Бозуков (от място) обяви, че гласува „за“.
ДИМИТЪР МИТЕВ - За протокола: 35 – „за“ от системата плюс гласа на
г-н Момчил Пантелеев и гласа на г-н Радостин Бозуков, т..е. с 37 – „за“, 0
– „против“, 0 – „въздържали се“ приехме точка първа и единствена
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Общинският съвет гласува и със "за" – 37,, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: - За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: - За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - За
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ: - За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ:- За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: -За

РЕШЕНИЕ
№ 61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да участва в учредяване на сдружение с
нестопанска цел с наименование: „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР (РИЦ) В ОБЛАСТТА НА БДП (БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА), АНАЛИЗА НА ПТП (ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ) И ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА
МПС – СЛИВЕН” с цел кандидатстване с проектно предложение по
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и
развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.
2. Определя кмета – Стефан Радев с правото да представлява Община
Сливен в учредителното и в общите събрания на сдружение:
„РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (РИЦ) В ОБЛАСТТА НА
БДП (БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА), АНАЛИЗА
НА ПТП (ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ) И ОБУЧЕНИЕ
НА ВОДАЧИ НА МПС – СЛИВЕН”, а при невъзможност, определен от
него заместник.
3. Одобрява първоначална вноска (встъпителен членски внос) за Община
Сливен в размер до 1000 (хиляда) лева и годишен членски внос за Община
Сливен в размер до 100 (сто) лева.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс,
допуска предварително изпълнение на решенията с оглед своевременно
подаване на проектното предложение и свързаните с това предварителни
действия, изразяващи се в учредяване на сдружението и регистрирането му
в регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден в Агенция по
вписванията. Забавата на изпълнението би довела до значителна и трудно
поправими вреди.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието и ви пожелавам
приятен ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/

Димитър Митев
ДЕЖУРЕН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/

Веселина Тонева
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

Стефка Туджарова

Вярно с оригинала!
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