ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 686
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за Общинската собственост, чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от
АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, както
следва:
§1. В чл. 9, се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
„(5) Кметът на общината приема дарение на поземлени имоти и
части от поземлени имоти, за които са налице влезли в сила планове за
улична регулация, с оглед прилагането ѝ.“
§ 2. В чл. 27, се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя както следва:
„(1) Продажбата на земя- частна общинска собственост, се извършва
от кмета на общината, след решение на Общински съвет, без търг и
конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно
построена сграда върху общинска земя- урегулиран поземлен имот, по
пазарни цени, определени от оценител на имоти.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й от
Общински съвет – Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 687
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
и предоставяни права на територията на община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, както следва.
§ 1. В чл. 55, ал. 1, т. 68 „к“ се създава нова т. 5 със следното
съдържание:
5. Ползване на изкуствена стена за катерене.
5.1. За тренировки/състезания на спортни клубове регистрирани на
територията на община Сливен, развиващи алпинизъм и спортно катерене
със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година
през делнични дни – безплатно по график;
5.2. За тренировки/състезания на спортни клубове, развиващи
алпинизъм и спортно катерене без сключен договор за ползване на
спортния обект за съответната година, съобразено с графика на ползване
през делнични дни – 30.00 лева за 1 час;
5.3. За състезания/тренировки на спортни клубове регистрирани на
територията на община Сливен развиващи алпинизъм и спортно катерене
със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година
– събота, неделя и празнични дни – 20.00 лева за 1 час, до 6 часа – 80 лева;
5.4. За състезания/тренировки на спортни клубове, развиващи
алпинизъм и спортно катерене без сключен договор за ползване на
спортния обект за съответната година– събота, неделя и празнични дни –
40.00 лева за 1 час, до 6 часа – 160 лева;

5.5. Еднократно индивидуално посещение без обучение до 1 час 5.00 лева
5.6. Еднократно индивидуално посещение без обучение, без
ограничение във времето за достъп – 10 лева;
5.7. Ползване на стената за катерене се допуска само с квалифициран
придружител.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 688
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2021 г.,
Индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд за 2021 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
юли 2021 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2021 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за
заплати през 2021 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2021 г. по източници на
финансиране.

5. Приложение № 3A - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд 2021 г.
7. Приложение № 6 - Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за 2021 г.
8. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 689
Годишен отчет за изпълнението на бюджета община Сливен за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 140, ал. 5 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2020 г., както
следва:
- по приходите общо
102 095 080 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
- по разходите общо
102 095 080 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1).
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2020 г. (съгласно
Приложение № 2).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
(съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5, 6).
5. Приема отчетна информация за липса на показатели на
контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление”.
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и
операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на
общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 690
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, Приоритетна ос „Подобрено управление
на културното наследство“ по процедура: BGCULTURE-1.001 –
Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 1
"Подобрено управление на културното наследство", подрезултат
1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани,
реставрирани и реновирани места"

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“, Приоритетна ос „Подобрено управление на културното
наследство“ по процедура: BGCULTURE-1.001 – Първа покана за
набиране на проектни предложения по резултат 1 "Подобрено управление
на културното наследство", подрезултат 1.1 "Културно наследство,
представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места".
2. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: защита на
особено важни обществени интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 691
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Сливен (2021-2022)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и в изпълнение на разпоредбите на
чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Сливен (2021-2022).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 692
Общинска стратегия за борба с наркотиците (2021-2024 г.)

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Общинска стратегия за борба с наркотиците (2021-2024 г.)

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 693
Изменение на Решение № 69/30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен
/изм. и доп. с Реш. № 261/30.07.2020 г. и Реш. № 346/24.09.2020 г./,
отнасящо се до промяна в състава на обществената комисия
за избор на носител на наградата „Добри Желязков“

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за
символиката на Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с
Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 3 на Решение № 69/30.01.2020 г., както
следва:
Утвърждава за член № 2 Камен Костов – заместник-кмет.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 69/
30.01.2020 г. /изм. и доп. с Реш. № 261/30.07.2020 г. и Реш. № 346/
24.09.2020 г./.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 694
Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет
за подготовката и провеждането на проявите по повод
26 октомври, Димитровден, Празник на Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава идейния проект за празника на Сливен – 26 октомври,
Димитровден, съгласно Приложение 1.
2. Утвърждава състав на Организационния комитет за подготовката и
провеждането на празника, съгласно Приложение 2.
3. Възлага на Организационния комитет в срок до 02.09.2021 г., на
основата на приетия идеен проект, да разработи и предложи програма за
Празника на Сливен за утвърждаване от Общинския съвет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА
СЛИВЕН /2021 г./

С Решение № 44/1991-92/ на Общинския съвет 26 октомври е обявен за празник
на Сливен. На този ден православната църква почита паметта на св. Димитър Солунски.
За Сливен 26 октомври, Димитровден, е свързан и с прочутия Сливенски /Касъм/
панаир, който превръща града във важно търговско средище още преди
Освобождението и представлява място не само за обмен на стоки, но и за създаване на
приятелства и духовно общуване.
За втора поредна година, вземайки предвид епидемията от COVID-19 и
наложените противоепидемични мерки, Община Сливен ще се съобрази с конкретните
условия и ще представи програма, която освен че кореспондира с традицията на
празника, ще предостави възможности на творчески и граждански организации да се
включат в празничните прояви.
С Решение № 433 /04.10.2001 г. Общинският съветт възложи на Кмета на
Община Сливен да внася ежегодно до 31.07. на текущата година предложение за състав
на организационен комитет и идеен проект за организация на празника пред ОбС.
Проявите се организират в партньорство с културните организации и институти,
спортни клубове, родолюбиви и неправителствени организации в областта на
културата. При разработването на програмата за Деня на Сливен тази година ще
изходим предимно от утвърдилите се и станали вече традиция прояви, като всички те
ще бъдат проведени по подходящ начин, спазвайки наложените към момента на
осъществяване на проявите противоепидемични мерки: тържественият ритуал по
издигане знамето на Сливен на 26 октомври, ритуалът по вписване името на носителя
на наградата „Д. Чинтулов” в паметната лауреатска книга, конкурсът за рисунка „Аз и
моят град”, Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен‘2021“ и
връчването на наградата „Сирак Скитник“.
Концертът-спектакъл за връчване наградите на Община Сливен,
Средновековният събор „Помни славата“ в крепостта „Туида“, концертите на откритата
сцена, детски празници, панаири и атракциони, както и всички спортни прояви с
национален и международен характер, на които Сливен е домакин, а именно:
Международен турнир по борба „Стоте войводи” – кадети, Държавно първенство по
спортни танци, Международен планински маратон „Хайдушки пътеки“, се предвижда
да се случат, ако епидемиологичната обстановка позволява това при спазване на всички
действащи към момента на провеждането мерки.
Финансовото осигуряване на дейностите по програмата с основен организатор
Община Сливен е предвидено по бюджет 2021 г. Културно-развлекателните
инициативи са включени в Календара на културните прояви на Общината за 2021 г. и
се финансират в рамките на предвидения годишен бюджет и допълнително
финансиране от спонсори.
Проявите на културните организации и институти са включени в годишните им
програми и се осигуряват в рамките на годишните им бюджети.
Предложеният идеен проект има отворен характер, може да се допълва и
актуализира с междувременно настъпили прояви. Възможни са и промени от

съдържателен и организационен характер, както и промени, наложени от спазване на
действащите към момента на осъществяване на проявите противоепидемични мерки.
Въз основа на проекта и постъпили от културните организации, НПО, творчески
обединения, спортни клубове и др. предложения ще бъде разработена конкретната
програма за празника, за която Общинският съвет ще бъде своевременно информиран.
Общинската администрация ще вземе предвид всички рационални предложения
и идеи за отбелязване на 26 октомври, Димитровден. Отношението на гражданите на
Сливен към неговия празник е отношение на всеки един от нас към историята и живота
на нашия град. Общите усилия ще доведат до създаване на празнична атмосфера в
града и в крайна сметка до постигане на устойчиво и интегрирано развитие на града,
подобряване качеството на живот и привлекателността на Сливен за неговите граждани
и гости.

Приложение 2
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
за подготовката и провеждането на проявите в чест на 26 октомври,
Димитровден, празник на Сливен /2021 г./
Председател:
Стефан Радев
Членове:
1. Пепа Димитрова-Чиликова
2. Стоян Марков
3. Румен Иванов

- кмет

- заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
- заместник-кмет „Икономическо развитие”
- заместник-кмет „Финанси и общинска
икономика”
4. Камен Костов
- заместник-кмет „Устройство на територията
и сторителство“
5. Валя Радева
- секретар на Община Сливен
6. Милена Чолакова
- началник на Регионалното управление на
образованието – Сливен
7. Лидия Димитрова
- председател на ПК по образование,
наука, култура и вероизповедания при
Общински съвет
8. Светомир Минчев
- гл. експерт в отдел „Международно
сътрудничество и инвестиции“
9. Светлана Димитрова
- гл. експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността“
10. Силвия Никова
- гл. експерт в дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“
11. Радост Костова
- директор на ДТ „Стефан Киров”
12. Ефимия Павлова
- директор на Държавен куклен театър
13. д-р Росица Петрова-Василева - директор на РБ „Сава Доброплодни”
14. д-р Николай Сираков
- директор на РИМ „Д-р Симеон Табаков“
15. Маргарита Пенева
- директор на ХГ „Димитър Добрович”
16. Тони Димитрова
- гл. уредник на Национален музей на
текстилната индустрия
17. Димитър Караминков
- директор на Симфоничен оркестър
18. Деян Митев
- директор на Ансамбъл за народни песни и
танци
19. Мая Иванова
- ръководител на крепост „Туида“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 695
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
второто тримесечие на 2021 година на Председателя на Общински съвет
Сливен и на Кмета на община Сливен

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
през второто тримесечие на 2021 год.
2. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на община Сливен през второто
тримесечие на 2021 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 696
Отчет за изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които
не са възложени на кмета и общинската администрация
за първо шестмесечие на 2021 година

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.49, ал.1, т.3 от
ЗМСМА и чл.87, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема отчета на постоянната комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на
изпълнение на решенията на Общинския съвет, за изпълнение на приетите
от Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската
администрация, за първо шестмесечие на 2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
на ПК НУЗАОСКИРОС
Относно: Изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които не са
възложени на кмета и общинската администрация за първо шестмесечие на 2021година.
Съгласно разпоредбите на чл.87, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, постоянната комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на изпълнение на
решенията на Общинския съвет, представя отчет за изпълнение на приетите от
Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската
администрация, за първо шестмесечие на 2021 година, както следва:
Решение №505 от 25.02.2021г.
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП
„Градска мобилност” с още един мандат.
Изпълнено.
Решение №583 от 22.04.2021г.
Относно: Даване на съгласие „ДКЦ 2-Сливен" ЕООД да извърши строителномонтажни дейности, включващи ремонт и боядисване на коридори на I, II и III етаж и
стълбищата между тях.
В процес на изпълнение.
Решение №620 от 20.05.2021г.
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП
„Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен за нов тригодишен срок.
Изпълнено.
Решение №622 от 20.05.2021г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „Дентален център -1 Сливен“ ЕООД
гр. Сливен за 2020 год.
Изпълнено.
Решение №623 от 20.05.2021г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ 2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен
за 2020 год.
Изпълнено.
Решение №624 от 20.05.2021г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ-1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен
за 2020 год.
Изпълнено.
Решение №625 от 20.05.2021г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Общинска охрана и СОТ
Сливен“ ЕООД за 2020 год.
Изпълнено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 697
Определяне на представител на Община Сливен в заседание
на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред
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.(6) и (7) 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
извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД,
което ще се проведе 10.08.2021г. от 10.30 часа, в сградата на Областна
администрация, на ул.“Димитър Добрович“ № 3, гр.Сливен.
Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД,
което ще се проведе на 17.08.2021г., от 10.30 ч., в сградата на Областна
администрация, на ул.“Димитър Добрович“ № 3. Заседанието, което следва
да се проведе на посочената резервна дата и час е със същият дневния ред.
Мандата предоставен на представителя на община Сливен за
първоначално определената дата, запазва валидността си.
При невъзможност от страна на г-н Стефан Радев да участва в
извънредното непресъствено заседание определено за 10.08.2021г. от
10.30 часа, на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана
от „ВиК- Сливен”ООД, както и в заседанието на 17.08.2021г., от 10.30 ч.,
дава мандат на г-н Камен Костов – Заместник – кмет на Община Сливен да
представлява Община Сливен.

1. За точка 1 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„СЪГЛАСУВА“ Бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД като оператор за периода
2022-2026г.
2. За точка 2 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„ПРИЕМА“ препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета по Асоциацията съгласно посоченото в проектобюджета за 2022г.
3. За точка 2 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува по вътрешно убеждение и в
защита интересите на Община Сливен.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, с цел защита на особено важни държавни и
обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението и
настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 698
Утвърждаване на маршрутни разписания по автобусна линия
Сливен – Младово от Общинската транспортна схема
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози, чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и Протокол № 37 от 15.07.2021
г. от заседание на Общинската комисия по безопасност на движението и
транспорт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава нова автобусна линия Сливен – Сливенски минерални
бани – Ковачите – Младово с часове на тръгване от Автогара Сливен,
както следва:
- 5:45 ч. – целогодишно /без събота и неделя/
- 7:10 ч. – целогодишно /ежедневно/
- 11:05 ч. – целогодишно /ежедневно/
- 14:30 ч. – целогодишно /ежедневно/
- 17:30 ч. – целогодишно /ежедневно/
- 19:30 ч. – целогодишно /без събота и неделя/
2. Възлага изпълнението на горепосочените разписания на
„Пътнически превози“ ЕООД – вътрешен оператор на общинската
транспортна схема.
3. Маршрутните разписания по т.1 влизат в сила от 01.09.2021 г.
4. Предлага на Кмета на Община Сливен да прекрати договора за
обществен превоз на пътници по линията Сливен-Ковачите-МладовоКоньово с фирма „Икарбус“ ООД поради системно неизпълнение на
договорирани маршрутни разписания по същата линия.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – ЗЛАТИ ВОЙВОДА
КОВАЧИТЕ - МЛАДОВО
изпълнява се целогодишно /без събота и неделя/

Разст.
в км.

пристига

Час , минути
стои

тръгва

10,3
4,2
4,0
4,0
4,5
5,5

6:00
6:06
6:12
6:18
6:24
6:29

1
1
1
1
1

5:45
6:01
6:07
6:13
6:19
6:25

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.”РЕЧИЦА”
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
ЗЛАТИ ВОЙВОДА
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО

Час, минути
пристига

стои

7:05
6:48

1

6:49

6:42
6:36
-

1
1
-

6:43
6:37
6:30

Сливен-Младово
Обща дължина - 32,5 км.
Общо време на движение – 39 мин.
Общо време на пътуване – 44 мин.

Средна техническа скорост – 50,0 км/ч
Средна съобщителна скорост – 44,3км/ч

Младово-Сливен
Обща дължина - 24,5 км.
Общо време на движение – 31 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

тръгва

Средна техническа скорост – 47,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 43,2км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с договор № 71 / 14.02.2018 г.
и със срок на действие от……………..до 21.03.2026 г.

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:
/Стефан Радев/

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ - МЛАДОВО
изпълнява се целогодишно

Разст.
в км.

10,3
4,2
4,5
5,5

Час , минути
пристига

стои

тръгва

7:25
7:31
7:37
7:44

1
1
1

7:10
7:26
7:32
7:38

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.”РЕЧИЦА”
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО

Обща дължина - 24,5 км.
Общо време на движение – 31 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

8:20
8:14
8:07
8:01
-

стои

1
1
1
-

Средна техническа скорост – 47,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 43,2км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с договор № 71 / 14.02.2018 г.
и със срок на действие от……………..до 21.03.2026 г.

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:
/ Стефан Радев/

тръгва

8:15
8:08
8:02
7:55

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ - МЛАДОВО
изпълнява се целогодишно

Разст.
в км.

10,3
4,2
4,5
5,5

Час , минути
пристига

стои

тръгва

11:19
11:25
11:31
11:39

1
1
1

11:05
11:20
11:26
11:32

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.”РЕЧИЦА”
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО

Обща дължина - 24,5 км.
Общо време на движение – 31 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

12:35
12:14
12:08
12:02
-

стои

1
1
1
-

Средна техническа скорост – 47,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 43,2км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с договор № 71 / 14.02.2018 г.
и със срок на действие от……………..до 21.03.2026 г.

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:
/ Стефан Радев /

тръгва

12:15
12:09
12:03
11:55

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ - МЛАДОВО
изпълнява се целогодишно

Разст.
в км.

10,3
4,2
4,5
5,5

Час , минути
пристига

стои

тръгва

14:14
14:21
14:27
15:04

1
1
1

14:30
14:15
14:22
14:28

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.”РЕЧИЦА”
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО

Обща дължина - 24,5 км.
Общо време на движение – 31 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

15:39
15:19
15:16
15:11
-

стои

1
1
1
-

Средна техническа скорост – 47,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 43,2км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с договор № 71 / 14.02.2018 г.
и със срок на действие от……………..до 21.03.2026 г.

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:
/ Стефан Радев /

тръгва

15:20
15:17
15:12
15:05

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ - МЛАДОВО
изпълнява се целогодишно

Разст.
в км.

10,3
4,2
4,5
5,5

Час , минути
пристига

стои

тръгва

17:44
17:50
17:56
18:04

1
1
1

17:30
14:45
17:51
17:57

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.”РЕЧИЦА”
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО

Обща дължина - 24,5 км.
Общо време на движение – 31 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

18:39
18:19
18:14
18:09
-

стои

1
1
1
-

Средна техническа скорост – 47,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 43,2км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с договор № 71 / 14.02.2018 г.
и със срок на действие от……………..до 21.03.2026 г.

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:
/ Стефан Радев /

тръгва

18:20
18:15
18:10
18:05

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ - МЛАДОВО
изпълнява се целогодишно /без събота и неделя/

Разст.
в км.

пристига

Час , минути
стои

тръгва

10,3
4,2
4,5
5,5

19:44
19:50
19:56
20:04

1
1
1

19:30
19:45
19:51
19:57

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.”РЕЧИЦА”
СЛИВЕНСКИ МИН.БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО

Обща дължина - 24,5 км.
Общо време на движение – 31 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

20:39
20:19
20:14
20:09
-

стои

1
1
1
-

Средна техническа скорост – 47,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 43,2км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с договор № 71 / 14.02.2018 г.
и със срок на действие от……………..до 21.03.2026 г.

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:
/ Стефан Радев /

тръгва

20:20
20:15
20:10
20:05

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 699
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела
на Община Сливен от физически лица в ПИ с идентификатор
67338.514.222 по КК - Сливен, ул. „Сава Доброплодни“ № 22, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
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. Допълва раздел VII „Прекратяване на съсобственост” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2021 г., приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Сливен, с 20/425 идеални части от поземлен имот с идентификатор
67338.514.222, целия с площ от 425 кв.м., начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), ул.„Сава Доброплодни“ № 22, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Й. В. В.
и Х. В. В., върху поземлен имот с идентификатор 67338.514.222, целия с
площ от 425 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800,
ул.„Сава Доброплодни“ № 22, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при
съседи: 67338.514.301, 67338.514.236, 67338.514.229, 67338.514.221 и
67338.514.80 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, УПИ IV-222, кв.111 по
действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен, чрез изкупуване дела на Община
Сливен, представляващ 20/425 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.514.222, актувани с акт № 4356/16.06.2021 г. за частна общинска
собственост.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза
на 3 190 лв. (три хиляди сто и деветдесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 700
Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП
и сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен
и “БГ Логистик 94“ ООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 и чл.35
ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.39 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество и чл.6, ал.1 от Закона
за общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план
- план за регулация за УПИ XV, кв.17 по плана на кв.„Промишлена зона“,
гр. Сливен, като се образува нов УПИ XV-94, с отреждане „За канцеларии,
автомивка, сервиз и складова дейност“ в кв.17 и към новообразувания
поземлен имот се предава свободна общинска площ от 1579 кв.м.,
представляваща част от поземлен имот с идентификатор 67338.602.119 по
кадастралната карта на гр. Сливен.
II. Допълва раздел VIII “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл. 17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021г., приета с решение
472/28.01.2021 г. на Общински съвет – Сливен, с терен с площ 1579 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.602.119, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за първостепенна улица.
III. Обявява за частна общинска собственост, общински имот с площ
1579 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор

67338.602.119 с начин на трайно ползване: за първостепенна улица, за
която част няма съставен акт за общинска собственост.
IV. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на фирма „БГ
Логистик 94“ ООД с ЕИК ………., правото на собственост върху общински
терен с площ 1579 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 67338.602.119, целия с площ от 103706 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Промишлена зона“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за първостепенна улица, при съседи: 67338.602.151, 67338.602.65,
67338.602.68, 67338.602.72, 67338.602.118, 67338.602.191, 67338.602.74 по
КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР е от
12.02.2020 г., за урегулиране на УПИ XV, кв.17 по действащия ПУП на кв.
„Промишлена зона“, гр. Сливен.
Оценката на частта от 1579 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.602.119, изготвена от оценител на имоти възлиза на 46 490 лв.
(четиридесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет лв. ), без ДДС.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
фирма „БГ Логистик 94“ ООД .
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотът по
т.IV.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 701
Прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен и физически лица, във връзка с прилагане
на влязъл в сила план за улична регулация
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал. 4, т.2 от ЗОС, във
връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от
ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VIII “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., приета с Решение
№ 472 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Сливен с терен с площ от 3
кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.508.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
адрес на имота: гр.Сливен, кв.“Комлука“, целия с площ от 2281 кв.м. с нтп:
за второстепенна улица, за която реална част няма съставен акт за
общинска собственост.
II. Обявява за частна общинска собственост, реална част с площ от 3
кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 67338.508.98 с нтп: за
второстепенна улица.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Н. Х. К. с ЕГН
…………, правото на собственост върху общински терен, представляващ
реална част с площ от 3 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.508.98 целия с площ от 2281 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006
г. на Изп. Директор на АК.

Оценката на частта от 3 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.508.98,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 450 лв. (четиристотин и
петдесет лв.), без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка, са за
сметка на заинтересованото лице.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имота по т.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 702
Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен и физическо лице, във връзка с прилагане
на влязъл в сила устройствен план
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал. 4, т.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за устройство
на територията, чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество и чл.6, ал.1 от Закона
за общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва раздел VIII “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., приета с Решение
№ 472 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Сливен със следните площи:
1.1 Терен с площ 31 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.398, нтп: за др.вид застрояване, за урегулиране на УПИ I-365,
кв.76;
1.2 Терен с площ 9 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.265, нтп: за второстепенна улица, за урегулиране на УПИ I-365,
кв.76;
1.3 Терен с площ 361 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.398, нтп: за др.вид застрояване, за урегулиране на УПИ III-365,
кв.76;
1.4 Терен с площ 12 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.265, нтп: за второстепенна улица, за урегулиране на УПИ III365, кв.76;
II. Обявява за частна общинска собственост, общински имот, с площ
от 21 кв.м., представляващ реални части с площи от 9 кв.м. и 12 кв.м. от

поземлен имот с идентификатор 67338.703.265 с нтп: за второстепенна
улица, за които части няма съставен акт за общинска собственост.
Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС – „не се съставят актове за общинска
собственост за временни постройки, улици, площади, общински пътища, и
други линейни обекти на техническата инфраструктура, освен ако в
специален закон не е предвидено друго“.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на К. С. К. и П. А.
К., правото на собственост върху следните общински терени:
3.1 Терен с площ 31 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.398, целия с площ от 392 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв.Речица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, нтп: за др. вид застрояване, при съседи: 67338.703.265,
67338.703.266, 67338.703.405, 67338.703.404, 67338.703.545, 67338.703.365
по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изп. Директор на АК, актуван с АЧОС № 2111/10.12.2007г., за
урегулиране на УПИ I-365, кв.76 по действащия ПУП на кв.Речица,
гр.Сливен, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор
67338.703.569 с проектна площ 1969 кв.м., съгласно скица-проект № 15521577-18.05.2021г., издадена от СГКК-гр.Сливен.
Оценката на частта от 31 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.703.398, изготвена от оценител на имоти възлиза на 899 лв.
(осемстотин деветдесет и девет лв.), без ДДС.
3.2 Терен с площ 9 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.265, целия с площ от 11200 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв.Речица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, нтп: второстепенна улица, при съседи: 67338.703.242,
67338.703.243, 67338.703.244, 67338.703.248, 67338.703.245, 67338.703.382
и др. по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г.
на Изп. Директор на АК, за урегулиране на УПИ I-365, кв.76 по
действащия ПУП на кв.Речица, гр.Сливен, идентичен с поземлен имот с
проектен идентификатор 67338.703.569 с проектна площ 1969 кв.м.,
съгласно скица-проект № 15-521577-18.05.2021г., издадена от СГККгр.Сливен.
Оценката на частта от 9 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.703.265,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 243 лв. (двеста четиридесет и
три лв.), без ДДС.
3.3 Терен с площ 361 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.398, целия с площ от 392 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв.Речица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, нтп: за др. вид застрояване, при съседи: 67338.703.265,
67338.703.266, 67338.703.405, 67338.703.404, 67338.703.545, 67338.703.365
по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изп. Директор на АК, актуван с АЧОС № 2111/10.12.2007г., за

урегулиране на УПИ III-365, кв.76 по действащия ПУП на кв.Речица,
гр.Сливен, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор
67338.703.570 с проектна площ 1186 кв.м., съгласно скица-проект № 15521577-18.05.2021г., издадена от СГКК-гр.Сливен.
Оценката на частта от 361 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.703.398, изготвена от оценител на имоти възлиза на 10469 лв. (десет
хиляди четиристотин шестдесет и девет лв.), без ДДС.
3.4 Терен с площ 12 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.703.265, целия с площ от 11200 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв.Речица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, нтп: второстепенна улица, при съседи: 67338.703.242,
67338.703.243, 67338.703.244, 67338.703.248, 67338.703.245, 67338.703.382
и др. по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г.
на Изп. Директор на АК, за урегулиране на УПИ III-365, кв.76 по
действащия ПУП на кв.Речица, гр.Сливен, идентичен с поземлен имот с
проектен идентификатор 67338.703.570 с проектна площ 1186 кв.м.,
съгласно скица-проект № 15-521577-18.05.2021г., издадена от СГККгр.Сливен.
Оценката на частта от 12 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.703.265, изготвена от оценител на имоти възлиза на 324 лв. (триста
двадесет и четири лв.), 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.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 703
Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен и физически лица, във връзка с прилагане
на влязъл в сила план за улична регулация

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал. 4, т.2 от ЗОС, във
връзка с чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от
ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VIII “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., приета с Решение
№ 472 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Сливен с терен с площ от 27
кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.420.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
адрес на имота: гр.Сливен, целия с площ от 2099 кв.м. с нтп: за
др.поземлен имот за движение и транспорт, за която реална част няма
съставен акт за общинска собственост.
II. Обявява за частна общинска собственост, реална част с площ от
27 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 67338.420.151 с нтп:
за др.поземлен имот за движение и транспорт.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на М. И. В. с ЕГН
……….., правото на собственост върху общински терен, представляващ
реална част с площ от 27 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.420.151 целия с площ от 2099 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за др.поземлен
имот за движение и транспорт, по КККР на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК.

Оценката на частта от 27 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.420.151, изготвена от оценител на имоти възлиза на 493,83 лв.
(четиристотин деветдесет и три лв. 83 ст.), без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка, са за
сметка на заинтересованото лице.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имота по т.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 704
Предоставяне на финансови средства за изграждане
на каракачански стан в местността „Карандила“

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.34, ал.4 от
Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за предоставяне на финансови средства за
изграждане на каракачански стан в местността „Карандила“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 705
Одобряване издаването на сертификат за инвестиция клас В
за инвестиционно намерение на фирма „Вива“ ЕООД гр. Сливен,
ул. Банско шосе № 27-А, ЕИК ……..
На основание чл. 11, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на
сертификати клас В, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2, от
ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява издаването на сертификат за клас инвестиция В за
инвестиционно намерение на фирма „Вива“ ЕООД гр. Сливен, ул. Банско
шосе № 27-А, ЕИК ………, заявено със Заявление, вх. № 47042136/05.07.2021.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде на фирма „Вива“
ЕООД гр. Сливен, ул. Банско шосе № 27-А, ЕИК ……….., Сертификат за
инвестиция клас „В“, по образец /Приложение 3 от Наредбата/.
3. Разрешава ползването на заявените от Кандидата насърчителни
мерки за насърчаване на инвестициите, съгласно ЗНИ и ННИОЗОСИСКВ,
а именно:
- Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 7, ал. 2,
т. 1 от ННИОЗОСИСКВ;
- Индивидуално административно обслужване, необходимо за
осъществяване на инвестиционния проект по чл. 7, ал. 2, т. 2 от
ННИОЗОСИСКВ;
- Придобиване право на собственост или ограничени вещни права
върху имоти по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3 от ННИОЗОСИСКВ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 706
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани,
участвали във Втората световна война
от горски територии собственост на Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ да предостави безвъзмездно по 8 /осем/
пространствени кубически метра дърва за огрев на всеки един от
ветераните, участвали във Втората световна война, живеещи на
територията на Община Сливен. Дървата за огрев да се предоставят от
горски територии собственост на Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен, да утвърди списък на
ветераните от войните, живеещи в гр.Сливен и селата на територията на
Община Сливен, като всяко лице включено в утвърдения списък има право
да получи безвъзмездно по 8 /осем/ пространствени кубични метра дърва
за огрев.
Транспортирането на дървата за огрев е от временен склад,
определен от ОП „ЗГВР“, намиращ се в/или в близост до сечището, е за
сметка на лицата в утвърдения от Кмета на Община Сливен списък.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели – Общинска
горска територия, като сечта да е за сметка на община Сливен, в частност
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 707
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи
поземлени имоти: 47980.501.217, с. Мечкарево, общ. Сливен, 07613.101.3,
местност „Букака“, землище с. Бяла, общ. Сливен и 46694.70.158,
местност „Над село“, землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
1. Поземлен имот 47980.501.217, с площ от 818 кв.м по
кадастралната карта на с. Мечкарево, общ. Сливен, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м/, цена 5 480 лв.
2. Поземлен имот 07613.101.3, с площ от 600 кв.м по кадастралната
карта на землище с.Бяла, общ. Сливен, местност ”Букака”, с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ/, цена 330 лв.
3. Поземлен имот 46694.70.158, с площ от 1112 кв.м по
кадастралната карта на землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен, местност
”Над село”, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ/,
цена 3 620 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 708
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.413.309
по КККР-Сливен, м. „Сухата чешма“, град Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.35,
ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I - „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г.,
приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на Общински съвет - Сливен, с
ПИ с идентификатор 67338.413.309 по КККР - гр. Сливен, с площ от 844
кв.м., адрес: гр. Сливен, м. „Сухата чешма“, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.413.309 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.04.2021 г., с площ
на поземления имот: 844 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, м.
„Сухата чешма“, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи:
67338.413.308, 67338.413.313, 67338.413.312, 67338.413.311, 67338.413.305,
67338.413.306 и 67338.413.307, актуван с акт за частна общинска
собственост № 4335/13.05.2021 г.
Начална тръжна цена 13 220 лв. (тринадесет хиляди двеста и
двадесет лв.) без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да организира провеждането
на публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 709
Продажба на поземлен имот от общинския поземлен фонд
в землището на с. Самуилово на собственика на овощното насаждения,
при условията на чл.24д, ал.1, т.1 на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА, чл.24д,
ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ
бр.61 от 2015 г.), във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от ППЗСПЗЗ, във
връзка с чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел I.2 Продажба на земеделски земи от приетата с
Решение № 472/28.01.2021 г. на Общински съвет гр. Сливен, Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2021 год., с поземлен имот с идентификатор 65303.31.1 /031001 по КВС/
с площ от 15.867 дка, четвърта категория – частна общинска собственост в
землището на с. Самуилово, АЧОС 280 от 13.05.2021 г.
II. Да се извърши продажба без търг или конкурс на поземлен имот с
идентификатор 65303.31.1 /031001 по КВС/ с площ от 15.867 дка, четвърта
категория – частна общинска собственост в землището на с. Самуилово,
АЧОС 280 от 13.05.2021 г., на цена определена от лицензиран оценител
21130 (двадесет и една хиляди сто и тридесет) лева.
III. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в
с.Самуилово, общ.Сливен
IV. Възлага на кмета на общината да организира процедурата по
продажба на имота и сключване на договора с Й. С. Д.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 710
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда
в имот - частна общинска собственост в с. Самуилово, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.49а от Закона за
общинската собственост, чл.37 от Наредбата за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавя: Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.76, с площ от 510 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен, актуван с АОС № 245 от 24.10.2016г.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с
установени жилищни нужди, правоимащ по Закона за общинската
собственост и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот,
представляващ:
Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен, актуван с АОС № 245 от 24.10.2016г.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.

ІV. Определя 30% от средствата получени от евентуално
разпореждане с имота, да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в с.Самуилово.
V. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възмездно
право на строеж в имота по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 711
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ павилион „Каваците“
с полезна площ 178 кв.м., находящ се в гр. Сливен,
ул. „Димитър Пехливанов“, кв. „Комлука“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ павилион „Каваците“ с
полезна площ 178 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. „Димитър
Пехливанов“, кв. „Комлука“, на Сдружение „Автомобилен спортен
клуб-Скорпион“ със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, кв.
„Клуцохор“ 11 А 9, вписано в търговския регистър на Агенция по
вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК:………,
представлявано от Й. Д. М. – председател, при следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 193 (сто деветдесет и три) лева без ДДС;
1.2. Срок на договора – 5 (пет) години.
1.3. Предназначение – за клуб на юридическо лице с нестопанска
цел.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 1 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 712
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ ПИ с ид. №67338.701.414 с
площ 3870 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. Речица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 6 от Закона
за общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №472 от
28.01.2021 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел ІV. „Отдаване под
наем“, точка ІV.1. Обекти в регулация се създава нова точка, със следното
съдържание: ПИ с ид. №67338.701.414 с площ 3870 кв.м., находящ се в гр.
Сливен, кв. Речица.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с ид.
№67338.701.414 с площ 3870 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. Речица, на
„Кристална вода“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София
1616, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ №4, вписано в търговския
регистър на Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието
с ЕИК:……….., представлявано от Н. Ц. Б., при следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 620 (шестстотин и двадесет) лева без
ДДС;
1.2. Срок на договора – за срока на ремонтно-строителните дейности;
1.3. Предназначение – склад (временно депо) за инертни материали.

3. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с изпълнението на
инвестиционен проект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и
канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица,
Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 2 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 713
Продажба на добита дървесина, общинска собственост, находяща се
във временен склад в с. Самуилово, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация от ЗМСМА, във
връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
добита тополова дървесина, общинска собственост, находяща се във
временен склад в землището на с. Самуилово, общ. Сливен,
представляваща трупи тополови за бичене – 112 броя с обща кубатура
57,62 куб.м., при следните условия:
 Процедура за продажба: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна цена: 3457,20 (три хиляди четиристотин
петдесет и седем и двадесет стотинки) лева без ДДС;
 Депозит за участие в търга: 1000 (хиляда) лева;
 Стъпка на наддаване: 250 (двеста и петдесет) лева;
 Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически
лица.
ІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
дървесината, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в кметство Самуилово, общ. Сливен.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 714
Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план
на община Сливен“ за ПИ 68864.74.5 и ПИ 68864.74.6 в местност
„Гробищата“, землище с.Стара река, общ.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.127 ал.6, чл.134 ал.1 т.1
и т.2 и чл.136, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попадат ПИ 68864.74.5 и ПИ 68864.74.6, местност
„Гробищата“, землище с.Стара река, общ.Сливен, с цел промяна на
устройствената зона определена като „Пп - устройствена зона предимно за
производства“ в „Тгп-терени за гробищни паркове“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 715
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за електропровод в землищата на гр.Сливен, с.Самуилово и
с.Гергевец, общ.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на електропровод 110
кV от стълб №77 на ВЛ 110кV „Калояново“ в ПИ 65303.15.14, местност
„Вакъва“, з-ще с.Самуилово, общ.Сливен, до ПИ 67338.90.13 с
инвестиционно намерение „За фотоволтаична централа“, м.“Бършен“, з-ще
гр.Сливен и преминаващ през ПИ 65303.15.14 с НТП „нива“ и ПИ
65303.15.118 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“,
местност „Вакъва“, землище с.Самуилово, общ.Сливен; ПИ 14800.102.73 с
НТП „пасище“, ПИ 14800.102.160 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“ и ПИ 14800.103.102 с НТП „за местен път“, местност
„Чобанка“, землище с.Гергевец, общ.Сливен и ПИ 67338.108.1 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.108.11 с НТП „друг
вид нива“, ПИ 67338.108.12 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.108.30 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.109.6 с НТП
„друг вид нива“, ПИ 67338.109.22 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.4
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.110.14 с
НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.15 с НТП „друг вид нива“, ПИ
67338.110.16 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.18 с НТП „нива“, ПИ
67338.110.19 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.33 с НТП „за

селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.111.3 с НТП „нива“,
ПИ 67338.111.36 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ
67338.111.49 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, ПИ
67338.158.4 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“ и ПИ
67338.250.2 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, местности
„Бършен“ и „Шекерджата“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 716
Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за имоти 14800.41.16, 14800.41.17, 14800.41.18 и 14800.41.9 и
части от имоти 14800.41.14 и 14800.41.232, м-ст„Клисе кору”,
землище с.Гергевец, общ.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ и във
връзка с чл.20, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.3, ал.3
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ 14800.41.16 с НТП „пасище“, ПИ 14800.41.17 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 14800.41.18 с НТП
„пасище“ и ПИ 14800.41.9 с НТП „пасище“ и части от ПИ 14800.41.14 с
НТП „пасище“/проектен идентификатор 14800.41.266/ и ПИ 14800.41.232 с
НТП
„за
селскостопански,
горски,
ведомствен
път“/проектен
идентификатор 14800.41.268/, местност „Клисе кору”, землище с.Гергевец,
общ.Сливен, с цел промяна предназначението на земеделските земи и
включването им в регулационните граници на с.Гергевец, общ.Сливен,
като се проектира нова улична регулация, променят се границите на
квартал 36 и се образуват нови квартали 38, 39, 40 и 41, с предвиждане в
тях на урегулирани поземлени имоти със застрояване в зона Жм1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 717
Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за имоти 81387.3.5 и 81387.3.9 и части от имоти 81387.3.4 и
81387.3.2 в местност „Оришлика“, землище с.Чинтулово, общ.Сливен.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ и във
връзка с чл.20, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.3, ал.3
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ 81387.3.5 с НТП „за земеделски труд и отдих/съгл. пар.4
от ПЗР ЗСПЗЗ/“ и ПИ 81387.3.9 с НТП „за друг вид водно течение“ и
части от ПИ 81387.3.4 с НТП „за земеделски труд и отдих/съгл. пар.4 от
ПЗР ЗСПЗЗ/“ с проектен идентификатор 81387.3.11 и ПИ 81387.3.2 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ с проектен идентификатор
81387.3.13, местност „Оришлика“, землище с.Чинтулово, общ.Сливен, с
цел промяна предназначението и включването им в регулацонните граници
на с.Чинтулово, като се проектира нова улична регулация, променят се
границите на квартал 5 и се образува нов квартал 41, с предвиждане в тях
на урегулирани поземлени имоти със застрояване в зона Жм1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 718
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 46694.17.4, м.
„Боруклука“, землище с. Малко Чочовени, общ. Сливен.

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 46694.17.4, м.“Боруклука“, землище с.
Малко Чочовени, общ. Сливен, с цел промяна предназначението на имота
от земеделски в имот за Жилищно застрояване“ (Жм1) като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 46694.17.4,
м.“Боруклука“, землище с. Малко Чочовени, 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;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 719
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.845.72, землище гр. Сливен – кв. Речица

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 67338.845.72, землище гр. Сливен – кв.
Речица, с цел промяна предназначението на имота от земеделски в имот за
„Складова дейност“, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.845.72,
землище на кв. Речица, гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 720
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.835.85, землище гр. Сливен – кв. Речица

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 67338.835.85, землище гр. Сливен – кв.
Речица, с цел промяна предназначението на имота от земеделски в имот за
„Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.835.85,
землище на кв. Речица, гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 721
Утвърждаване на съществуването на слети паралелки,
паралелки с брой ученици под минимално установения и промяна
в групите в детски градини за учебната 2021/2022 г.
В съответствие с разпоредбите на Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) и във връзка с направени
предложения от директори на училища и детски градини за настъпилите
промени в броя на децата и групите в детските градини и учениците в
паралелките на училищата,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава съществуването на паралелки с брой ученици под
установения минимум от I до XII клас за учебната 2021/2022 година на
основание чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
както следва:

№

Наименование на
училището

1

ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“

гр. Сливен

2

СУ „Константин
Константинов”

гр. Сливен

3

СУ „Димитър Рохов“

Населено
място

гр. Сливен

Клас

Брой
ученици в
паралелката

Минимален
брой ученици
в паралелка

IV

12

16

XI

16

18

XII

12

18

V

14

18

VI

15

18

VII

15

18

№

Наименование на
училището

4

ОУ „Хаджи Димитър”

5

ОУ „Найден Геров“

6

ОУ „Д-р Петър Берон“

Клас

Брой
ученици в
паралелката

Минимален
брой ученици
в паралелка

с. Бяла

V

4

18

с. Гавраилово

IV

12

16

II

13

16

III

12

16

IV

15

16

III

10

16

V

16

18

I

14

16

II

14

16

Населено
място

с. Желю войвода

7 ОУ „Братя Миладинови” с. Злати войвода

8

ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”

с. Камен

9

ОУ „Христо
Смирненски”

гр. Кермен

10

ОУ „Васил Левски”

с. Стара река

VII

11

18

11

НУ „Христо Ботев“

с. Чинтулово

IV

14

16

Допълнителното финансиране на паралелките с брой на учениците
по-малък от минималния да се определи въз основа на броя на децата и
учениците по данни от националната електронна информационна система
за предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/, съгласно размера
на единния разходен стандарт за дете или ученик, определен от
Министерството на финансите и методиката зададена в Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и в Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и
защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране.
2. Утвърждава съществуването на слети паралелки, както следва:
№

1

Наименование на
училището

ОУ „Хаджи Димитър”

2 ОУ „Братя Миладинови”

Населено
място

с. Бяла

с. Злати войвода

Клас

Брой ученици в
паралелката

I + II

6

III + IV

9

VI + VII

8

V + VI

23

№

3

Наименование на
училището

ОУ „Васил Левски”

Населено
място

с. Стара река

Клас

Брой ученици в
паралелката

I + IV

8

II + III

11

V + VI

17

3. Утвърждава следната промяна в броя на групите в детските
градини:

№

Брой групи през
Брой групи през
Наименование
учебната 2020/2021
учебната 2021/2022
на детската
Населено място
градина
Целодневни Полудневни Целодневни Полудневни

1

ДГ „Вержин и
гр. Сливен
Хаик Папазян“

8

2

8

1

2

ДГ „Ралица“

с. Злати войвода

1

1

2

0

3

ДГ „Роза“

с. Желю войвода

2

1

3

0

4

ДГ „Слънчо“

с. Самуилово

2

1

3

0

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 722
Включване в Списъка на средищните детски градини и училища
за учебната 2021/2022 година на следните общински детски градини
и училища от община Сливен: ДГ „Здравец” гр. Кермен,
ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Блатец, ОУ „Хаджи Димитър” с. Бяла,
ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ „Христо Смирненски” гр. Кермен,
ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ „Васил Левски” с. Стара река,
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане и
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и Постановление № 128 от 29
юни 2017 година на Министерски съвет за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022
година следните детски градини и училища от община Сливен: ДГ
„Здравец” гр. Кермен, ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец, ОУ „Хаджи
Димитър” с. Бяла, ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ „Христо
Смирненски” гр. Кермен, ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ „Васил
Левски” с. Стара река, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане и ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” гр. Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано
предложение за включване на горепосочените детски градини и училища в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022
година, в срок до 10 септември в Министерството на образованието,
съгласно чл. 3 от Постановление № 128 от 29 юни 2017 година на
Министерски съвет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 723
Включване в Списъка на защитените детски градини и училища за
учебната 2021/2022 година на Основно училище ,,Васил Левски”,
с. Стара река и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 2 от ЗПУО и
съгласно чл. 2 и чл. 5 от Постановление № 121 на Министерски съвет от
23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски
градини и защитените училища в Република България и на условия и ред
за тяхното допълнително финансиране,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в
Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната
2021/2022 година Основно училище „Васил Левски”, с. Стара река, община
Сливен, област Сливен и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла,
община Сливен, област Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано
предложение за включване на горепосочените училища в Списъка на
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021/ 2022
година, в срок до 10 септември в Министерството на образованието,
съгласно чл. 5 от Постановление № 121 от 23.06.2017 г. на Министерски
съвет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 724
Отпускане на финансови помощи

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. С. Т. Б. с ЕГН ………... от гр.Сливен, ………………., за
медикаменти и съпътстващи разходи;
2. С. И. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………, за
медикаменти и ежедневни нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на П. Т. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………………, за
лечение.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. П. И. Н. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………….., за ежедневни
нужди;
2. Д. К. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за поддържаща
терапия;
3. Д. Г. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………….., за поддържаща
терапия;
4. Г. В. М. с ЕГН ……… от гр.Сливен, …………, за лечение и
съпътстващи разходи;
5. М. Д. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………………, за
лечение;
6. Р. П. Д. с ЕГН ………. от с………., общ.Сливен, …………., за
лечение и съпътстващи разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:

1. Д. И. Д. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
2. Р. Й. Р. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
3. В. Г. Н. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за ежедневни
разходи;
4. Н. Б. И. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
5. С. К. Я. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ………… за лечение и
съпътстващи разходи;
6. М. С. Т. с ЕГН ………. от с………., общ.Сливен, …………., за
ремонт на покрива;
7. И. К. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………………. за
лечение.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на:
1. В. П. Н. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………, за лечение и
съпътстващи разходи;
2. Г. И. М. с ЕГН ……….. от с……………, общ.Сливен, за лечение и
съпътстващи разходи;
3. М. Ф. Х. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………. за лечение и
съпътстващи разходи;
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. С. Д. С. с ЕГН ………. от с………., общ.Сливен, ………., за
лечение и съпътстващи разходи;
2. Д. Д. Д. с ЕГН ……..... гр.Сливен, ………………, за ежедневни
нужди;
3. В. З. Я. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………… за ремонтни
дейности.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Д. Щ. Ч. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………, за лечение на
детето й – Б. П. К. с ЕГН ………. и съпътстващи разходи.
2. Н. Т. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………., за лечение на
детето й Д. И. Г. с ЕГН ………..;
3. Д. И. М. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……………., за лечение на
детето й И. А. Б. с ЕГН ……………...
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.10.2021г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
X. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Ц. М. Ц. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………….., за социално
подпомагане;
2. Е. С. Б. с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………, за социално
подпомагане;
3. П. М. В. с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………, за социално
подпомагане.
Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.
XI. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Да се защитят
интереси, особено важни за жизнения и здравен статус на горепосочените
граждани. Забавата на изпълнението на решението би довело до
значителен риск за здравето или трудно поправими усложнения.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 725
Намаляване с 50% на концесионни възнаграждения,
дължими от концесионери на общински обекти и наеми на наематели
на общински нежилищни имоти, включително и обекти,
предоставени за управление на общински предприятия, представляващи
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници, както и месечните такса
за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене
и развлечение за периода 01.07.2021 г.-30.09.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 6в от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и
Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. намалява с 50 % наемите
на наематели на общински нежилищни имоти, включително и обекти,
предоставени за управление на общински предприятия, представляващи
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафесладкарници.
2. За периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. намалява с 50 %
концесионните възнаграждения, дължими от концесионери на общински
обекти, представляващи:
 стадион, находящ се в м. Карандила, гр. Сливен;
 спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в гр. Сливен;
 градска градина в гр. Сливен.
3. За разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и
развлечение, по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и

заведения, предоставени за управление на общински предприятия се
заплаща 50 % от дължимата такса за периода от 01.07.2021 г.-30.09.2021 г.
4. На предплатилите за съответния период сумите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори или
издаденото разрешително.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 726
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на ФКПДК в България, за видеонаблюдение и рекламни
материали, по повод провеждането на Традиционния събор на
каракачаните в м. „Карандила“.
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 2021 г.
II. ФКПДК в България, на която се предоставят финансови средства,
да обяви или рекламира спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретната инициатива.
III. ФКПДК в България, да представи до 30.11.2021 год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
IV. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното
изпълнение се допуска поради необходимостта от навременно
обезпечаване, за да се защитят особено важни обществени интереси. Без
предварително изпълнение на решението, може да бъде осуетено или
сериозно затруднено реализирането на конкретното мероприятие.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

