Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ОТНОСНО: Определяне индивидуалния размер на основната месечна заплата и
допълнителното му възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на Кмета на
Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ЗМСМА предоставя на Общинските съвети оперативна самостоятелност да
определят възнаграждението на кмета на общината.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ Общинският съвет определя размера на трудовото
възнаграждение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба.
Съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА кметовете на общини имат всички права по трудово
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно
положение.
С ПМС № 4 от 10 януари 2019 година за изменение и допълнение на ПМС №
67 от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности са регламентирани
нови правила при определяне на индивидуалните основни месечни заплати на
кметовете на общини. Създадена е нова ал.16 към чл.5 на ПМС 67/2010г., според която
конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на
общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на
определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.
С решение № 512/23.04.2009 г. на Общински съвет – Сливен е извършена
последна актуализация на размера на индивидуалното трудово възнаграждение на
кмета на Община Сливен. В настоящия момент кметът на Община Сливен получава
месечно основно трудово възнаграждение в размер на 1661 лв., едно от най-ниските в
страната за общини с население над 100 000 души. Това доведе до парадокса в
общинската администрация няколко служители да получават по-висока заплата от тази
на кмета, което не е правилно нито от управленска, нито от гледна точка на структурата
на общинската администрация.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от
2010 г. /изм. и допълнено с ПМС № 4 /10.01.2019 г./ за заплатите в бюджетните
организации и дейности и чл. 3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на

Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменя Решение № 512 от 23.04.2019 г. на Общински съвет – Сливен.
2. ОПРЕДЕЛЯ, считано от 11.11.2019 г. месечно основно трудово
възнаграждение на Кмета на Община Сливен в размер на – 65 % /шестдесет и пет на
сто/ от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г.
/изм. и допълнено с ПМС № 4 /10.01.2019 г./ за заплатите в бюджетните организации и
дейности
3. Определя на кмета на Община Сливен допълнително месечно възнаграждение
за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер на 1 % върху основната
месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и
професионален опит, съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата.
ВНАСЯ
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ МУСТАФА МУСТАФОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ОТНОСНО: Определяне възнагражденията на Председателя на Общински съветСливен и на общинските съветници
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ЗМСМА предоставя на Общинските съвети оперативна самостоятелност да
определят възнагражденията на Председателя на общинския съвет и на общинските
съветници.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет определя размера на
възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената
продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено

работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена
от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския
съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 т. 1 от ЗМСМА общинският съветник получава
възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет,
като общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не
може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на
общинския съвет за съответния месец.
Предвид горното и на основание чл.26, ал.1, чл. 34, ал. 1 и ал.2, т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.3 и чл. 92, т. 5 и т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам Общинският
съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменя Решение № 13 от 18.12.2015 г. на Общински съвет – Сливен.
2. Определя месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Сливен в размер на 65 % /шестдесет и пет на сто/ от възнаграждението на кмета на
община Сливен, като определя продължителност на работното му време от четиридесет
часа седмично. Определя на Председателя на Общински съвет-Сливен, допълнително
месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер на 1
% върху основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за придобит
трудов стаж и професионален опит, съгласно Наредбата за структурата и организацията
на работната заплата.
3. Определя месечно възнаграждение на общинските съветници за участието им
в заседанията на Общински съвет – Сливен и заседанията на постоянните комисии в
размер на 28 % /двадесет и осем на сто/ от брутната работна заплата на председателя на
общинския съвет за съответния месец, но не повече от 880 лв.
4. Възнагражденията на Председателя на Общински съвет – Сливен и
общинските съветници влизат в сила, считано от 11.11.2019 г.
5. При отсъствие на общински съветник от заседание на комисиите без
уважителни причини, му се налага за всяко едно отсъствие санкция в размер на 50 лв., а
при отсъствие от редовно заседание на Общинския съвет без уважителни причини,
месечното базово възнаграждение по т. 3 се намалява с 1/3 /една трета/.
6. Когато общинският съветник не участва в 15 гласувания по същество в
рамките на едно заседание на общинския съвет, му се налага санкция в размер на 100
лв.

ВНАСЯ
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 31.10.2019 г. бюджетът на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
116 804 950 лв.;
- по разходите, общо
116 804 950 лв.
І. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи.
1.1. За изпълнение на дейностите по проект ВG16М1ДЗ002-4.003-1112-С01
"Укрепване на свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ Качулка, бивше
селище Качулка, община Сливен" е необходимо да се осигури заем за заплащане на
извършени услуги и строително-монтажни работи в размер на 5 000 лв. След
верифициране на разходите, сумата ще бъде възстановена през 2020 г.
1.2. Във връзка с дейността на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен са
постъпили непланирани приходи в размер на 6 234 лв., в т.ч. 161 лв. данък върху
приходите от стопанска дейност. Със сумата се увеличава плана за разходи – издръжка.
1.3. За изпълнение на дейностите по проект ВG16RFOP001-4.001-0014-С01
"Подкрепа за деинтитуционализация на грижите за деца в община Сливен" е планирано
да се осигури заем в размер на 169 861 лв., който след верифициране на разходите ще
бъде възстановен през 2020 г. При направеният анализ се установи, че е необходим
заем в размер на 59 199 лв., т.е. по-малко със 110 662 лв. Със сумата се увеличава плана
за разходи.
1.4. От дейността на Симфоничен оркестър – Сливен са постъпили в повече от
планираните приходи 9 000 лв., в т.ч. 270 лв. данък върху приходите от стопанска
дейност. Със сумата се увеличава плана за разходи – издръжка.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и
осигуровки:
2.1.1. между бюджетите на отделни второстепенни разпоредители с бюджет
(заместник кмет „ФОИ” за БС „Управление”, кметове и кметски наместници) във
връзка с местни избори 27.10.2019 г. (заместване на участници в изборите, новоизбрани
кметове на кметства, назначаване на кметски наместници);
2.1.2. увеличение – извънреден труд във връзка с местни избори 27.10.2019 г.;
2.1.3. между средства по месеци – назначаване на служител в Център за
подкрепа на личностно развитие – център за кариерно ориентиране гр. Сливен;
2.1.4. увеличение – допълнително споразумение към трудов договор за
изпълняване на функциите на „Огняр” в дейност „Спортни бази за спорт за всички”.

2.2. Във връзка с докладни записки, искания и др. е необходимо да се планират
допълнително средства за издръжка във връзка с дейността на второстепенни
разпоредители с бюджет:
2.2.1. кметски наместник с. Николаево - 1 000 лв. за ремонт на улично
осветление;
2.2.2. заместник-кмет „ФОИ” за БС „Култура” - 2 000 лв. за закуване на народни
носии за НЧ „Просвета 1925” с. Мечкарево;
2.2.3. кмет на с. Калояново - 5 000 лв. за възстановяване на сграда, която ще се
използва за пенсионерски клуб.
2.3. Необходимо е да се планират допълнително средства за капиталови разходи
във връзка с доклад на кметския наместник на с. Николаево – 4 000 лв. за изграждане на
система за видеонаблюдение.
2.4. Необходимо е да се промени плана между разходи за възнаграждения и
издръжка и капиталови разходи по предложение на:
2.4.1. изпълняващ длъжността кмет на с. Гергевец - за изграждане на ритуален
заслон в гробищния парк на обща стойност 7 994 лв.;
2.4.2. заместник-кмета „ФОИ” за БС „Управление” за комплект дискове за
щанги и комплект дъмбели за СК „Асеновец”; закупуване на сървъри, компютри,
копирни машини, фотоапарат, преносимо четящо устройство със софтуер (договор №
1-НПЗХУ/18.10.2019 г. с Агенция за хората с увреждания);
2.4.3. заместник-кмета „ФОИ” за БС „Култура” - за закупуване на програмен
продукт „Граждански договори” на стойност 300 лв.;
2.4.4. кмета на с. Селиминово – 1 781 лв. за изграждане на улично осветление;
2.4.5. кмета на с. Желю войвода - 900 лв. за закупуване на телевизор;
3 356
лв. за разширение на система за видеонаблюдение;
2.4.6. директора на ОП „Градска мобилност” – 12 000 лв. за закупуване на
паркинг автомат;
2.4.7. кмета на с. Гавраилово – 1 750 лв. за закупуване на климатик.
2.5. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.5.1. Целева субсидия - между отделни обекти (основен ремонт и технологично
възстановяване на улични настилки; алеи гробищен парк гр. Сливен - разширение 2-ри
етап);
2.5.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти (ПП "Управление
на храненето и таксите"; датчик-детектор; саниране на сграда ДГ "Звездица", гр.
Сливен; оновен ремонт на "ВиК" системи ДГ "Зорница", гр. Сливен; основен ремонт и
технологично възстановяване на улични настилки; изграждане на структурна кабелна
мрежа; укрепване свлачище в района на ОУ "П.Хилендарски", с. Сотиря; изграждане
на образователна паркова инфраструктура по бедствия; отчуждаване на имоти за
улична регулация на ул. "Г.С.Раковски", гр. Сливен; изграждане на спортни площадки;
изграждане на площадка за скейтборд в гр. Сливен; алеи гробищен парк гр. Сливен разширение 2-ри етап; генерален план за организация на движението на гр. Сливен.
ІІ. Във връзка с т.т. 1.1. и 1.3. Приходи, І се променя и индикативния разчет за
сметките за средства от Европейския съюз.
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 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2019 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. септември
2019 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и
дейности в бюджета на Община Сливен за 2019 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за заплати през
2019 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи
на Община Сливен за 2019 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 – 2019 г.
7. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
„Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и
историческа инфраструктура в Община Сливен“ по Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура
BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен подготвя проект „Интегриран проект за развитие на туризма и
подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален
туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции,
които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на
териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Процедура е насочена към изпълнението на инвестиционен приоритет:
„Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното
наследство“, като очакваните резултати са:
- Опазване и популяризиране на културното наследство;
- Подобряване на конкурентоспособността на българския културен туризъм;
- Засилване на стопанската дейност и местните бизнес инициативи в регионите.
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, за проектно предложение,
което включва недвижима културна ценност/и с категория „национално значение“, е
определен максимален размер на помощта (вкл. финансиране от БФП и ФИ): до 9 779
150,00 лв. (от които не повече от 85% могат да са предоставени като БФП).
Съфинансиране от конкретния бенефициент не се изисква.
В рамките на допустимите дейности Община Сливен ще кандидатства за
дейности по:
 Възстановяване/реставрация и СМР на обекти:
- Първа българска текстилна фабрика/Затворът/Държавна сукнена фабрика;
- Архитектурно-исторически комплекс – родна къща на Хаджи Димитър, хан,
кафене, продавници;
- Къща – музей Добри Чинтулов;
- Музеен комплекс „Сливенския бит“;
- Късноантична и средновековна крепост „Туида“;
- Изграждане и оборудване на туристически - културен център в сградата на
Община Сливен (фоаие зала Май).
 Подобряване на условията за обслужване на Пътническа въжена линия
„Сливен-Карандила
- Въжената линия „Сливен-Карандила“
 Вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства (на
Историческо място „Кушбунар“):
- Историческо място „Кушбунар“
 Възстановяване на автентичния исторически облик на улични и тротоарни
настилки пред исторически обекти, обособяване на паркоместа:
- Пространството от тротоари, улици и паркинги между Първа българска
текстилна фабрика, Къща – музей Добри Чинтулов и Музеен комплекс „
Сливенския бит“ в град Сливен; За улиците пред къщите-музеи: „Паткоолу” и
„Добри Чинтулов“, и улицата, водеща към Държавната сукнена
фабрика/Затворът. Вкл. и изграждане на паркоместа източно от Фабриката.
 Закупуване на оборудване и обзавеждане
- Закупуване на различен вид необходимо оборудване и обзавеждане за
интервенираните по проекта обекти.
 Дигитализация на артефакти/експонати
 Създаване на дигитална карта и интерактивен модел с всички
забележителности на Община Сливен – архитектурни, археологически,
исторически и природни обекти
Във връзка с гореизложеното, Насоките и приложенията за кандидатстване към
Процедура по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос
6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически

атракции”, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински
съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект „Интегриран проект за
развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в
Община Сливен“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002
„Развитие на туристически атракции”, който ще се финансира с безвъзмездна
финансова помощ от ОПРР и заем от Фонд за устойчиви градове (ФУГ).
2. Дава съгласие да се сключи партньорско споразумение между Община Сливен и
Пътнически превози ЕООД при кандидатстване за заем пред Фонд устойчиви
градове (ФУГ).
3. Упълномощава Кмета на Община Сливен да изпълни заложените в насоките за
кандидатстване процедури и подпише съответните документи, включително и
Договора за БФП, във връзка с изпълнение на проекта.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване
на финансиране за реализацията на проект: „Интегриран проект за развитие на
туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община
Сливен“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”
по приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна Програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Ръководството на Община Сливен взе решение за подготовка и кандидатстване с
проектно предложение: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване
на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по процедура на

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002
„Развитие на туристически атракции”. Процедурата се реализира в рамките на
приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” на ОПРР 2014-2020.
Дейностите по тази приоритетна ос на програмата са насочени към постигане на
резултати в реализирането на стратегически цели, заложени в Стратегията за устойчиво
развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г., с цел реализация на неизползвания
потенциал на културния туризъм и неговото устойчиво развитие, за да се постигне
баланс между развитието на културния туризъм и опазването на ресурсите.
Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване,
популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло
завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с
категория „световно значение“ или „национално значение“.
С оглед създаването на цялостни туристически продукти за подкрепените обекти
на културното наследство от национално и световно значение, ще бъдат подкрепяни
интегрирани проекти, включващи цялостни решения, не само за консервацията и
опазването на съответния обект на културното наследство, но и за неговото
популяризиране и развитие, които привличат значителен брой туристи.
Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява
комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от финансов
инструмент. Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат
потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез
финансови инструменти (ФИ) и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са
финансово жизнеспособни.
Очакванията от реализацията на проекта са чрез устойчиво управление, реклама
и развитие на обектите да се увеличи броят на посещения от туристи в региона. В
рамките на приоритетната ос се финансират цялостни интегрирани туристически
продукти, при които консервационно-реставрационните дейности по съответните
обекти недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или
„национално значение“ ще бъдат съпътствани от инфраструктурни и маркетингови
дейности, както и генериращи приходи дребномащабни инвестиции в рамките на
културната атракция или пряко свързани с нея. По този начин ще бъде предоставена
възможност за комбиниране и подкрепа на различни елементи от даден проект за
осигуряване на цялостното устойчиво развитие и функциониране на даден обект на
културното наследство и превръщането му в интегриран туристически продукт.
За да кандидатства Община Сливен с проектно предложение „Интегриран
проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа
инфраструктура в Община Сливен“, като част от подготовката на проекта е
изготвена Концепцията за интегриран туристически продукт, която мина нa
обществено обсъждане на 28.05.2019 г.
Намерението за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит
от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, предназначен за изпълнението на
инвестиционния проект, беше обсъдено публично на 23.08.2019 и 13.09.2019 г., с
покана на Кмета на Община Сливен до всички заинтересовани страни съгласно чл. 15,
ал. 1 от Закона за общинския дълг. Съгласно писмо № 08-00-1207/15.08.2019 на
Министъра на финансите и чл. 130-з, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Община
Сливен получи предварително съгласие от МФ, Общински съвет Сливен да вземе
решение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансиране за
проектното предложение.
В Концепцията за интегриран туристически продукт са определени две
стратегически цели:

Стратегическа цел 1. Подкрепа за обекти с туристически потенциал в Община
Сливен
Стратегическа цел 2. Провеждане на успешна маркетинг и комуникационна
кампания на интегрирания туристически продукт на Община Сливен
В рамките на Стратегическа цел 1, след обстоен анализ на културноисторическото, археологическо и природно богатство, адекватно и целенасочено са
определени обектите, които да бъдат включени в обхвата на туристическия продукт. За
обектите е извършен анализ на състоянието им, като са изведени конкретните нужди за
тяхното възстановяване и/или развитие, които ще залегнат в проектното предложение.
В рамките на Стратегическа цел 1 са предвидени следните проектни мерки:
1. Възстановяване/реставрация и СМР на обекти
 Първа българска текстилна фабрика/Затворът/Държавна сукнена фабрика
 Архитектурно-исторически комплекс – родна къща на Хаджи Димитър, хан,
кафене, продавници
 Къща – музей Добри Чинтулов
 Музеен комплекс „ Сливенския бит“
 Крепост Туида
 Изграждане и оборудване на туристически - културен център в сградата на
Община Сливен (фоаие зала Май).
2. Подобряване на условията за обслужване на Пътническа въжена линия
„Сливен-Карандила“
 Въжената линия „Сливен-Карандила“
3. Вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства (на
историческо място Кушбунар)
 Историческо място Кушбунар.
4. Възстановяване на автентичния исторически облик на улични и тротоарни
настилки пред исторически обекти
 Пространството от тротоари, улици и паркинги между Първа българска
текстилна фабрика, Къща – музей Добри Чинтулов и Музеен комплекс „
Сливенския бит“ в град Сливен; За улиците пред къщите-музеи: „Паткоолу” и
„Добри Чинтулов“, и улицата, водеща към Държавната сукнена
фабрика/Затворът. Вкл. и изграждане на паркоместа източно от Фабриката.
5. Закупуване на оборудване и обзавеждане
 Закупуване на различен вид необходимо оборудване и обзавеждане за
интервенираните по проекта обекти.
6. Дигитализация на артефакти/експонати
7. Създаване на дигитална карта и интерактивен модел с всички
забележителности на Община Сливен – архитектурни, археологически,
исторически и природни обекти
Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР се
осъществява на принципа „обслужване на едно гише“, при който кандидатът за
подкрепа следва да подаде пред финансовия посредник проект и бизнес план. Мерките,
подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни
решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес
плана, представен от кандидата за подкрепа. Размерът на БФП на ниво проектно
предложение не може да е повече от 85% от общата стойност на проектното
предложение.
Проектната документация се подава съгласно изискванията на финансовия посредник,
който ще извърши оценка на проекта и бизнес плана, вкл. относно допустимост на
дейности и разходи за финансиране чрез ФИ, параметри на бизнес плана,

кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за
подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на
финансовия посредник и др. Финансовият посредник дава конкретно заключение
относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на
жизнеспособност на проекта. В тази връзка финансовия посредник изготвя документ
относно структурата на финансирането на проекта и необходимия размер на БФП.
След приключване на оценката от страна на финансовия посредник, кандидатът
подава проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО на ОПРР
2014-2020, като при необходимост актуализира проектното си предложение по
отношение на исканата БФП.
Точната стойност за проектното предложение с цел подаването му пред
финансовия посредник - ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ)1 ще бъде
определена след изготвянето на работните проекти за отделните обекти, включени в
проекта и след изготвянето на финансовия анализ за проекта.
Очакваната предварителната прогнозна стойност на проекта е около 7 000 000
(седем милиона) лв., като до 3 000 000 (три милиона) лв. от тези средства ще бъдат
съфинансиране под формата на дългосрочен кредит от ДЗЗД "Фонд за устойчиви
градове" (ФУГ).
Във връзка с гореизложеното, условията на сключените договори за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
и условията на фонд ФУГ за наличие на решение на Общински съвет – Сливен, на
основание чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, както и чл.13, чл.16 и 19а от Закона за общинския дълг, предлагам на
Общинския съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Община Сливен да сключи договор за финансиране на допустим проект с ДЗЗД
„Фонд за устойчиви градове” в ролята му на Фонд за градско развитие - за
регионите София и Южна България, действащ чрез „Обединена българска банка”
АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за
развитие на туризма и подобряване на културната и историческа
инфраструктура в Община Сливен“, допустим за финансиране чрез комбинирана
подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020, приоритетна ос 6 – „Регионален
туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”,
при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – до 3 000 000 лв. (три милиона лева)
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 240 (двеста и четиридесет) месеца,
считано от датата на подписване на договора, с гратисен период до 36
(тридесет и шест) месеца от подписване на договора.
Източници за погасяване на главницата – от приходите,
генерирани по проекта и от собствени бюджетни средства
 Осреднен индикативен лихвен процент

– РЛП (референтен лихвен процент) на ОББ АД2 за бизнес клиенти + до 1.4%
на годишна база
 Други наказателни лихви, такси, неустойки и разноски:
- Наказателна надбавка при просрочие на плащания по главницата по
кредита - Сумата от годишния лихвен процент по финансирането
плюс надбавка за просрочие в размер на 5% на годишна база;
- Такса за разглеждане – няма;
- Такса ангажимент (прилага се само по отношение на финансирането
от ФУГ – 41% от размера на кредита) - до 0,5% на годишна база
върху размера на неусвоената част от 41% от размера на кредита;
- Такса управление (начислява се върху пълния размер на
финансирането от ФУГ – 41% от размер на кредита – до неговото
усвояване и върху остатъчната главница, след усвояването на
кредита) – до 0.5% на годишна база (начислява се върху 41% от
размера на кредита – до неговото усвояване и върху остатъчната
главница, след усвояването на кредита);
- Такса за предсрочно погасяване
До 12.2023 г.:
 при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства
на крайния получател, таксата е в размер до 1,5%.
 при предсрочно погасяване със средства, различни от
собствените, таксата е в размер до 5,0%.
След 12.2023 г. – 0% (т.е без такса за предсрочно погасяване);
- Такса за предоговаряне/реструктуриране – няма.
 Начин на обезпечение на кредита:
- учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на община
Сливен по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за
публичните финанси, както и трансфери за местни дейности,
включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1,
буква „б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по
бюджетната сметка на община Сливен, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите
за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки
с титуляр Община Сливен, водени при ОББ АД, включително
вземания по депозити към тях.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливен да подпише договора за
финансиране и съпътстващите договори и документи, както и да извърши всички
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на
чистотата на територии за обществено ползване за 2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На Вашето внимание е предоставена за обсъждане и одобряване План-сметка за
дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на
битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за
2020 г.
В изпълнение разпоредбата на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси,
Общинският съвет ежегодно одобрява План-сметка за дейностите по поддържане на
чистота, включваща необходимите разходи за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи
и други;
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
Разчетите свързани с разходите за дейност „Чистота”, са разработени на
основата на:
- параметрите за организираното събиране и извозване на битовите отпадъци по
населени места, курортни и селищни образувания, честотата на извозване на битовите
отпадъци, видовете съдове за битови отпадъци, определени със заповед № РД15–
2492/15.10.2019 г. на кмета на общината;
- ползвани са единични цени на услугите от договор от 17.07.2015 г. за „Събиране на
битови отпадъци от територията на населените места, селищните образувания и
курортни местности в Община Сливен, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в строителните и регулационните граници на гр.Сливен“, договор
за „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови
отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините
Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа” и договор за "Eксплоатация,

мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол,
Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”, Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп.,
бр. 7 от 20.01.2017 г.).
Съгласно Наредба №7, обезпеченията по чл.60 и отчисленията чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците, които Община Сливен следва да превежда през 2020 г. на
РИОСВ – Стара Загора са 0,89 лв./т. и 95.00 лв./т. депониран отпадък на Регионално
депо за неопасни отпадъци – Ямбол.
План–сметката показа, че необходимите текущи и капиталови разходи, свързани
със събирането, извозването и обезвреждането в депа на битовите отпадъци, както и за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в
общината за 2020 г. са в размер на 13 537 812 лв. От тях 1 836 775 лв.в т.ч. ДДС са
възстановими разходи от отчисления към РИОСВ за предварително третиране на БО
(сепариране) и 2 860 000 лв. за проектиране и изграждане на компостираща инсталация
за зелени и биоотпадъци и доставка на техника и оборудване. Очакваните приходи от
такса битови отпадъци са 3 000 000 лв. и 650 000 лв. недобори. Дофинансиране от
общинския бюджет 3 891 037 лв.
Във връзка с горе изложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 66, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси и чл. 16, ал. 1 на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставени права на територията на Община Сливен, предлагам на Общинския съвет
да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на
територии за обществено ползване за 2020 г., съгласно приложение 1.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Приложение 1
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за
обществено ползване за 2020 г.
№
1

Наименование на разходите

2020 г.
План лв.

Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на
съдове за отпадъци

1.1

Събиране и транспортиране на отпадъци от oбщина Сливен

1.2

Прогнозно за 6 м., нова пръчка

3 649 983
437 492

1.3

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Всичко по 1
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване мониторинг на депа или други
2
съоръжения за третиране на отпадъци вкл. отчисления по
чл.60 и чл.64
Предварително третиране (сепариране) преди депониране на
2.1
битови отпадъци
Депониране на битови отпадъци на регионално депо за
2.2
неопасни отпадъци .
2.3. Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол
Мониторинг на регионално депо.
Абонамент за информационнa система Депо Инфо
Транспорт на инфилтрат от РДНО
Пречистване на инфилтрат от РДНО
Технически и консултантски услуги РДНО
Текущи ремонти РДНО
вс. Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол

7 500
4 094 975

1 836 775
227 674
9 000
700
60 480
15 120
20 000
250 000
355 300

2.4. Следексплоатационни грижи за закрито ДНО,Сотиря.

2.5
2.6
3
3.1
3.2

Mониториг въздух нa закрито ДНО с.Сотиря .
Mониториг слягане нa закрито ДНО с.Сотиря .
Транспорт на инфилтрат закрито от ДНО, с.Сотиря
Пречистване на инфилтрат закрито от ДНО, с.Сотиря
Oхрана на закрито ДНО, с.Сотиря .
Ел.енергия
Технически и консултантски услуги ДНО
Текущи ремонти закрито ДНО
вс.Следексплоатационни грижи за закрито ДНО,Сотиря.
Обезпечения по чл.60 от ЗУО
Отчисления по чл.64 от ЗУО
Всичко по 2.
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
гр.Сливен
Прогнозно за 6 м., нова пръчка

3.4
3.5

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр.
Сливен .
Почистване на нерегламентирани сметища
Почистване гр.Кермен и селата

3.6

Други дейности по ООС

4

Всичко по 3.
Общо за всички текущи разходи
Капиталови разходи

3.3

6 000
1 000
60 480
15 120
200 000
4 000
20 000
30 000
336 600
19 936
2 128 000
4 904 285
883 246
168 000
105 005
60 000
190 000
236 300
1 642 552
10 641 812

Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
зелени и биоотпадъци и доставка на техника и оборудване
4.2. Кошове за отпадъци за употреба на открито
Всичко капиталови разходи:
Общо текущи и капиталови разходи
Очаквани приходи
1
Такса битови отпадъци
2
Недобори
Възстановими разходи от отчисления към РИОСВ за предв.
3
третир. на БО (сепариране) в т.ч. ДДС
4.1

4

2 860 000
36 000
2 896 000
13 537 812
4 300 000
650 000
1 836 775

Възстановими разходи от отчисления към РИОСВ за
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
зелени и биоотпадъци и доставка на техника и оборудване

2 860 000

Всичко очаквани приходи

8 846 775

Дофинансиране от общинския бюджет:

3 891 037 лв.

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Сливен да иска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от
ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци от
системата за организирано сметоизвозване на община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците“, регион
Ямбол има сключен договор с ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“ за „Предоставяне
на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на
разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора,
Тунджа и Стралджа“.
Съгласно чл. 24. (1) т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при

депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.) Натрупаните средства от
отчисленията по чл. 20 от наредбата се разходват от общините чрез техните бюджети за
дейности по предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в
т.ч. рециклиране.
Община Сливен разполага с отчисления по чл.64 от ЗУО от закрито депо за
неопасни отпадъци с.Сотиря и РДНО с.Хаджидимитрово, община Тунджа, област
Ямбол, които са под разпореждането на РИОСВ, Стара Загора.
В тази връзка Община Сливен има възможност да подава заявление до
директора на РИОСВ, Стара Загора, за осигуряване на средствата необходими за
предварително третиране на битови отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
Във връзка с гореизложеното и изискванията по чл. 25 ал.2 т.2 от Наредба №7
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за представяне
на решение от Общински съвет Сливен, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет Сливен:
1. Дава съгласие Община Сливен да иска от РИОСВ Стара Загора да използва
суми от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички действия по
изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и
използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за
разплащане за предварително третиране на битовите отпадъци от системата
за организирано сметоизвозване на община Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение. Мотиви: Защита на особено важен интерес. Закъснение
на изпълнението може да доведе до значителна вреда.

ВНОСИТЕЛ:
Стефан Радев
Кмет на община Сливен

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Сливен в общото събрание
на Сдружение „Асоциация общински гори“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От 2012 година Община Сливен е член на Сдружение „Асоциация общински
гори“. Съгласно разпоредбите на Устава на сдружението, мандатът на органите за
управление на Асоциацията приключи с избирането на новите органи на местната
власт. Съгласно разпоредбите на чл.15 от Устава на АОГ в Общото събрание общините
са представени от един представител с право на глас – от кмета на общината, който
следва да е избран от Общинския съвет
.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА предлагам Общинският
съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Определя за делегат на Община Сливен в Общото събрание на Сдружение
„Асоциация общински гори“ – Стефан Радев - Кмет на Община Сливен.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно
предложение „Ремонт на фасади и смяна на фасадна дограма на старата сграда на
Община Сливен”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е допустим кандидат по Проект „Красива България” – 2020 г.,
Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, финансирана от
бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Основните цели на Проект „Красива България” са намаляване на безработицата,
обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната
инфраструктура в България, подпомагане на малкия и средния бизнес и създаване на
условия за устойчива заетост на работната сила в общините.
Мярка М01 от Проект „Красива България” (ПКБ) е насочена към подпомагане
развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши
конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитие на
успешни урбанизирани територии. По тази мярка се финансират СМР/СРР в сгради или
самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на
администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се
финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима
културна ценност, при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги
отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационнореставрационни работи след обновяването им по Проект „Красива България“.
Финансовата рамка на всяко проектно-предложение по Мярка М01 е от 60 000 лв.
до 400 000 лв. с ДДС, като финансирането от страна на ПКБ е до 120 000 лв. с ДДС.,
Кандидатът следва да съфинансира най-малко 50% от общият бюджет на проектното
предложение. Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е
06.01.2020 г.
Като допустим бенефициент, Община Сливен има готовност да кандидатства с
проектно-предложение „Ремонт на фасади и смяна на фасадна дограма на старата
сграда на Община Сливен” по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места“.
Старата сграда на Община Сливен е построена през 1931 г. и е със статут на
архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Към настоящия момент
сградата е без топло и хидроизолация. Дограмата е в лошо състояние. С течение на

времето се е деформирала и амортизирала, крилата на прозорците трудно се отварят и
затварят. През годините са извършени частични ремонти по подмяна на дограма.
Изготвен е технически проект за ремонт на фасадата и подмяна на дограмата,
съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).
Становището на НИНКН съдържа предписание от какви материали следва да бъде
изработена дограмата на сградата.
Разработеното проектно предложение е с общ бюджет до 300 000 лв. (триста
хиляди лева) с ДДС, от които Община Сливен следва да осигури съфинансиране в
размер до 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 60% от общата стойност
на бюджета.
Изпълнението на проектно предложение „Ремонт на фасади и смяна на фасадна
дограма на старата сграда на Община Сливен” трябва да приключи и да бъде отчетено в
рамките на 2020 г., съгласно изискванията на Проект „Красива България”. Периодът на
устойчивост на проекта е най-малко пет години след завършването на обекта, като
кандидатът поема ангажимент за поддръжката.
Предвид крайния срок за подаване на проектни предложения - 06.01.2020 г., моля
Решението на Общински съвет да бъде взето на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с
допускане на предварително изпълнение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Проект „Красива България” на
Министерството на труда и социалната политика, Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места” с проектно предложение „Ремонт на фасади и
смяна на фасадна дограма на старата сграда на Община Сливен”, за което да осигури
съфинансиране в размер до 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 60% от
общата стойност на бюджета.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички действия по
разработването и подаването на необходимата проектна документация.
3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК и предвид важността на обекта допуска
предварително изпълнение на настоящото решение, при следните мотиви:
 крайният срок за кандидатстване е 06.01.2020 г.;
 ще бъде осуетено или сериозно затруднено кандидатстването пред Проект
„Красива България” – 2020 г.;
 при закъснение на изпълнението проектното-предложение на Община Сливен
няма да бъде вписано в Централния регистър на кандидатстващи проекти за
2020 г. на Проект „Красива България” и няма да подлежи на оценка.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно
предложение „Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на
сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е допустим кандидат по Проект „Красива България” – 2020 г.,
Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, финансирана от
бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Основните цели на Проект „Красива България” са намаляване на безработицата,
обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната
инфраструктура в България, подпомагане на малкия и средния бизнес и създаване на
условия за устойчива заетост на работната сила в общините.
Мярка М01 от Проект „Красива България” е насочена към подпомагане
развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши
конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитие на
успешни урбанизирани територии. По тази мярка се финансират СМР/СРР в сгради или
самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на
администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се
финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима
културна ценност, при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги
отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационнореставрационни работи след обновяването им по Проект „Красива България“.
Община Сливен, съвместно с Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, гр.
Сливен, разработва проектно-предложение с наименование „Ремонт на фасади, покрив
и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава
Доброплодни” за кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места“.
Сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ e построена в началото
на 20 век и е със статут на архитектурен паметник на културата, недвижима културна
ценност с категория „местно значение“. Към момента сградата е в недобро състояние и
има нужда от ремонт. Фасадата е с компрометирана мазилка и пукнатини по детайлите,
по дървените части на сградата – врати и прозорци се забелязват процеси на гниене,
покривът има течове и т.н.

Според условията на Проект „Красива България“ (ПКБ), финансовата рамка на
всяко проекто-предложение по Мярка М01 е до 400 000 лв. с ДДС, като финансирането
от страна на ПКБ е до 120 000 лв. с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е
най-малко 50% от общият бюджет на проектното предложение.
Проектното предложение ще е с общ бюджет до 177 409 лв. (сто седемдесет и
седем хиляди четиристотин и девет лева) с ДДС, от които Община Сливен ще осигури
съфинансиране в размер до 97 575 лв. (деветдесет и седем хиляди петстотин седемдесет
и пет лева) с ДДС или 55 % от общата стойност на бюджета.
Изпълнението на проектното предложение „Ремонт на фасади, покрив и подмяна
на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ трябва
да приключи и да бъде отчетено в рамките на 2020 г., съгласно изискванията на проект
„Красива България”. Периодът на устойчивост на проекта е най-малко пет години след
завършването на обекта, като кандидатът поема ангажимент за поддръжката.
Предвид крайния срок за подаване на проектни предложения - 06.01.2020 г., моля
Решението на Общински съвет да бъде взето на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с
допускане на предварително изпълнение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Проект „Красива България” на
Министерството на труда и социалната политика, Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места” с проектно предложение „Ремонт на
фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална
библиотека „Сава Доброплодни“, за което да осигури съфинансиране в размер до
97 575 лв. (деветдесет и седем хиляди петстотин и седемдесет и пет лева) с ДДС
или 55 % от общата стойност на бюджета.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички действия по
разработването и подаването на необходимата проектна документация.
3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК и предвид важността на обекта допуска
предварително изпълнение на настоящото решение, при следните мотиви:
 крайният срок за кандидатстване е 06.01.2020 година;
 забавата на изпълнението ще осуети защитата на особено важни обществени
интереси;
 ще бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на кандидатстването
пред Проект „Красива България”;
 от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ЮЛИЯ ПЕЛИШЕВА-ГАВАЗОВА – общински съветник

ОТНОСНО: Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
третото тримесечие на 2019 година на Кмета на община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за командировките в страната на
кметовете на общини не се издават писмени заповеди за командировки. След изтичане
на всяко тримесечие Общинският съвет следва да одобри отчета за извършените
командировъчни разходи.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в страната от
СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен през третото тримесечие на 2019 год.

ВНАСЯ,
Юлия Пелишева-Гавазова

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, Председател на
Общински съвет Сливен
ОТНОСНО: Упълномощаване представители на Община Сливен в Общото събрание
на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 24 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия Общинският съвет упълномощава общински съветник или
друго физическо лице да представлява общината в общото събрание на съдружниците
или акционерите на търговските дружества, в които общината е съдружник или
акционер.
Със свое Решение № 72/28.01.2016 год. Общински съвет-Сливен е
упълномощил представители на общината в Общото събрание на съдружниците или
акционерите на търговските дружества, в които Община Сливен е съдружник или
акционер.
Предвид обстоятелството, че някои представители не са вече общински
съветници се налага актуализация на решението на общинския съвет.
Предвид горното и аа основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.24 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
предлагам Общински съвет-Сливен да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Отменя Решение № 72/28.01.2016 год. на Общински съвет-Сливен.
II. Упълномощава представители, които да представляват Община
Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник
или акционер както следва:
1. „Телевизия Сливен”АД гр. Сливен – Деян Цанков Дечев – общински съветник;

2. „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен – Христо Георгиев Котов –
общински съветник;
3. „Демеа инвест”АД гр. Сливен – Керанка Иванова Стамова – общински съветник;
4. МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен ”АД гр. Сливен – д-р Иван Колев Данчев –
общински съветник;
5. „ВиК” ООД гр. Сливен – Мустафа Юсеинов Мустафов – общински съветник;
6. „Общинска банка”АД – Румен Иванов Иванов – заместник-кмет
на община Сливен;
7. „Ера Груп” ООД гр. Сливен– Момчил Димитров Пантелеев – общински съветник

ВНАСЯ
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Момчил Димитров Пантелеев – общински съветник

ОТНОСНО:
Утвърждаване състава на комисията към
Общински фонд за асистирана репродукция и
лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица живеещи на семейни
начала в Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд
за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и
лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен, е предвидено че дейността на
Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания

на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен се извършва от
Комисия, в състав от най-малко 5 (пет) члена, в която участват: общински съветници,
представители на неправителствени организации, работещи в областта на
репродуктивното здраве, медицински специалисти, представител на общинска
администрация и юрисконсулт на общината, оправомощен със заповед на кмета.
С Решение №11 от 18.12.2015 г., Общински съвет Сливен прие изменението и
допълнението на Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица,
живеещи на семейни начала в Община Сливен.
В чл.3, се добави нова алинея 5, която предвиди, че Комисията по ал.1, се
утвърждава с решение на Общински съвет Сливен и е със срок на действие, равен на
срока на действие на съответния Общински съвет.
В изпълнение на това изискване предлагам да бъде взето решение, с което да се
утвърди съставът на комисията, който ще работи в мандата на Общински съвет Сливен
2019-2023 г., както и да бъде допуснато предварително изпълнение на това решение.
Предвид на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА предлагам
Общинския съвет да вземе следното
Р е ш е н и е:
I. Утвърждава комисия за осъществяване на дейността на Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица,
живеещи на семейни начала в Община Сливен се извършва от Комисия, в състав от 8
(осем) члена, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
РАДОСТ КОСТОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
КЕРАНКА СТАМОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК;
ЕМИЛИЯ
ПЕТРОВА
ЧОБАНОВА
–
ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ;
8. ПЕПА
ЧИЛИКОВА
–
ЗАМ.
КМЕТ
„ХУМАНИТАРНИ
ДЕЙНОСТИ“ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението при следните мотиви:
Наличието на подадени заявления и срочността за тяхното разглеждане до края
на годината налага свикване на заседание на комисията за разглеждане на същите.

ВНОСИТЕЛ: ______________________
(Момчил Пантелеев)

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ОТНОСНО: Избор на членове и ръководства на Постоянните комисии на Общински
съвет-Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 4/28.11.2019 год. Общински съвет Сливен избра членове и
ръководства на Постоянните комисии на Общински съвет Сливен за мандат 2019-2023
год.
В обявения проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е
предвидена промяна в наименованията на някои от комисиите.
Постъпиха и предложения от общински съветници за промяна на статута, който
имат в някои комисии. Това налага актуализация на членовете и ръководства на някои
постоянни комисии на Общински съвет-Сливен.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.18,
ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТМЕНЯ Решение № 4 от 28.11.2019 год. относно избор на членове и ръководства
на Постоянните комисии на Общински съвет-Сливен
II. ИЗБИРА състав и ръководства на Постоянните комисии на Общински съветСливен, както следва:
1. Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на
актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Станимир Русев Комбалов
Васил Добрев Петров
Момчил Димитров Пантелеев
Борислав Стефанов Павлов
Владимир Минков Стефанов
Димитър Колев Павлов

Йордан Петров Стефанов
Лидия Начева Димитрова
Милен Стоянов Петков
Румен Иванов Бозуков
Тодор Донев Братанов
2. Постоянна комисия по общинска собственост и местно самоуправление
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Керанка Иванова Стамова
Стефан Пасков Стефанов
Стефан Петров Стайков
Атанас Костов Делибалтов
Васил Добрев Петров
Владимир Минков Стефанов
Йордан Лечков Янков
Йордан Петров Стефанов
Милен Стоянов Петков
Мустафа Юсеинов Мустафов
Румен Иванов Бозуков
Тодор Донев Братанов
Христо Георгиев Котов
Христо Николов Христов
Евгени Атанасов Митев

3. Постоянна комисия по европейска
сътрудничество и партньорски инициативи
Председател:
Секретар:
Членове:

интеграция,

международно

Иван Колев Данчев
Дора Димитрова Ескидарова
Веселина Георгиева Тонева
Деян Цанков Дечев
Мартин Симеонов Славов
Радост Любомирова Костова
Радостин Атанасов Бозуков
Славена Георгиева Шейтанова

4. Постоянна комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова
Минко Костов Минчев
Мустафа Юсеинов Мустафов
Георги Стоянов Стоянов
Евгени Атанасов Митев
Здравко Кирилов Костадинов
Йордан Лечков Янков
Йордан Петров Стефанов
Мартин Симеонов Славов
Николай Андреев Кадирев
Стефан Пасков Стефанов
Христо Георгиев Котов

Христо Николов Христов
5. Постоянна комисия по
територията и транспорт
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

инвестиционна политика, устройство на

Радослав Йорданов Кутийски
Владимир Минков Стефанов
Георги Стоянов Стоянов
Керанка Иванова Стамова
Момчил Димитров Пантелеев
Мустан Мустафа Мехмедали
Николай Стоянов Стоянов

6. Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Лидия Начева Димитрова
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Петров Стайков
Веселина Георгиева Тонева
Дора Димитрова Ескидарова
Мартин Симеонов Славов
Николай Андреев Кадирев
Радост Любомирова Костова
Радостин Атанасов Бозуков
Славена Георгиева Шейтанова
Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова

7. Постоянна комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Димитър Колев Павлов
Мустан Мустафа Мехмедали
Иван Колев Данчев
Дора Димитрова Ескидарова
Керанка Иванова Стамова
Лидия Начева Димитрова
Светомир Георгиев Мъндев
Славена Георгиева Шейтанова
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Щилиянов Щилиянов

8. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Пламен Крумов Стоянов
Станимир Русев Комбалов
Стефан Щилиянов Щилиянов
Борислав Стефанов Павлов
Веселина Георгиева Тонева
Йордан Лечков Янков
Мустан Мустафа Мехмедали
Николай Андреев Кадирев

Николай Стоянов Стоянов
Светомир Георгиев Мъндев
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Петров Стайков
9. Постоянна комисия по оперативен контрол
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Мустафа Юсеинов Мустафов
Борислав Стефанов Павлов
Георги Стоянов Стоянов
Атанас Костов Делибалтов
Димитър Колев Павлов
Евгени Атанасов Митев
Здравко Кирилов Костадинов
Милен Стоянов Петков
Минко Костов Минчев
Радослав Йорданов Кутийски
Радост Любомирова Костова
Стефан Пасков Стефанов
Деян Цанков Дечев

10. Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и
горско стопанство
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Тодор Донев Братанов
Светомир Георгиев Мъндев
Пламен Крумов Стоянов
Николай Стоянов Стоянов
Радослав Йорданов Кутийски
Христо Георгиев Котов
Христо Николов Христов

11. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси.
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Момчил Димитров Пантелеев
Васил Добрев Петров
Румен Иванов Бозуков
Здравко Кирилов Костадинов
Станимир Русев Комбалов
Стефан Щилиянов Щилиянов
Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3, във връзка с
ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и физическо лице и след влизане в сила
на ПУП, неговото прилагане с прекратяване на съсобственост, чрез делба в
УПИ V-251, кв.46, с.Желю войвода, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С протокол 17 от 12.07.2019г., общински експертен съвет по устройство на
територията е разгледал и приел за обявяване проект за изменение на ПУП в част план
за регулация за УПИ V-251, кв.46, с.Желю войвода, общ.Сливен. Предвижданията на
плана са да отпадне УПИ V-251 и се образуват УПИ V-251 и УПИ ХVІ-общ.
Община Сливен притежава идеални части от поземления имот, предмет на
разработката на ПУП, както следва:
- 520/2335 идеални части от УПИ V-251, кв.46, целия с площ от 2335 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода,
общ.Сливен, одобрен със заповед РД-15-1975/27.12.1988г., актувани с АОС №
206/27.09.2019г. Останалите 1815/2335 идеални части от имота са собственост на Р. З.
И., съгласно нотариален акт № 148, том ІІІ, дело № 1248 от 27.09.1971 г. на РС-Сливен
и удостоверения за наследници № 158/30.05.2019г. и № 161/03.06.2019г.
В Общинска администрация е постъпило заявление вх. № 9400-15451/19.08.2019
г. от Р. З. И. за сключване на предварителен договор, необходим за одобряването на
ПУП, както и прекратяване на съсобствеността с Община Сливен върху УПИ V-251,
кв.46, с.Желю войвода, общ.Сливен, като Р. З. И. получи собствеността на реален дял,
представляващ новообразуван УПИ V-251, кв.46.
Възложена и е изготвена експертна оценка от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, и е определена пазарна стойност на
1 кв.м. от УПИ V-251, кв.46, възлизаща на 4,80 лв. (четири лева и осемдесет ст.), без
ДДС.
Данъчната оценка на 1 кв.м. от УПИ V-251, кв.46 е 4,10 лв. (четири лв. и десет
ст.).
Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3,
във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.39 и чл.33, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският
съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като

в Раздел Х – Прекратяване на съсобственост се добавя: УПИ V-251, кв.46, целият с
площ от 2335 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю
войвода,1 общ.Сливен.
ІІ. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община Сливен
и Р. З. И. за съсобствения им УПИ V-251, кв.46, като съгласно изработения ПУП, за
всяка от страните се определят реални имоти (части) както следва:
- За Р. З. И. - УПИ V-251, кв.46, отреден за жилищно строителство, с площ от
1815 кв.м. Пазарната стойност на имота е 8712 лв. (осем хиляди седемстотин и
дванадесет лв.), без ДДС;
- За Община Сливен - УПИ ХVІ-общ, кв.46, отреден за жилищно строителство, с
площ от 520 кв.м. Пазарната стойност на имота е 2496 лв. (две хиляди четиристотин
деветдесет и шест лв.), без ДДС;
IІI. След влизане в сила на ПУП и за неговото прилагане, дава съгласие да се
прекрати съсобствеността между Община Сливен и Р. З. И. върху следния недвижим
имот, представляващ УПИ V-251, кв.46, целият с площ от 2335 кв.м., чрез делба, при
което се образуват два нови имота: УПИ V-251 и УПИ ХVІ-общ. в кв.46, при следните
условия:
1. Р. З. И. получава в дял и става собственик на УПИ V-251, кв.46, отреден за
жилищно строителство, с площ от 1815 кв.м., при граници: от двете страни: улици,
УПИ ХVІ-общ. и УПИ ІV-250, съгласно проект на план за регулация. Пазарната
стойност на имота е 8712 лв. (осем хиляди седемстотин и дванадесет лв.);
2. Община Сливен получава в дял и става собственик на УПИ ХVІ-общ, кв.46,
отреден за жилищно строителство, с площ от 520 кв.м., при граници: УПИ V-251,
улица, УПИ VІ-252 и УПИ ІV-250, съгласно проект на план за регулация. Пазарната
стойност на имота е 2496 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв.), без
ДДС;
3. Страните не си дължат насрещни престации.
4. Данък придобиване не се дължи съгласно чл. 11, ал. 4 от НОРМД.
5. За делбата Р. З. И. дължи 2% административна такса съгласно чл. 55, т. 55 от
НОАМТЦУППТОС върху дела с по-висока оценка.
III. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички последващи
нормативно определени действия.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Даване съгласие за сключване на предварителен договор на основание чл.17,
ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физически лица за
поземлени имоти с идентификатори 67338.565.285, 67338.565.281 и
67338.565.254, находящи се в кв.„Асеновец“, гр.Сливен и прекратяване на
съсобственост, чрез делба, след влизане в сила на ПУП
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 940019539/08.10.2019г. от С. П. И. и И. К. В., с искане за сключване на предварителен
договор, във връзка с изработване на ПУП, между тях и Община Сливен.
Със Заповед № РД 15-2812/16.11.2018г. на кмета на Община Сливен се
разрешава изработване на подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот с
идентификатор 67338.565.285 по кадастралната карта на гр.Сливен, съсобствен между
заявителите и Община Сливен. Имотът е с обща площ от 2006 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, нтп: ниско засрояване, кв.Асеновец,
гр.Сливен.
Собствеността си върху 1600/2006 ид.части от имота заявителите удостоверяват
със следните документи: нот. акт за дарение № 114, том 11, дело 2016, вх. рег.№ 3368
от 07.07.2011г., издаден от Служба по вписванията; нот. акт за продажба № 56, том 4,
дело 1420, от 05.09.1971 г., издаден от Сливенски районен съд; удостоверение за
наследници изх.№ 9400-8558/23.04.2018г. Делът на Община Сливен се равнява на
406/2006 ид.части, актувани с АЧОС № 3819/21.06.2018г.
С Протоколно решение № 21/27.08.2019г. на ОбЕСУТ при Община Сливен е
приет за одобряване проект за ПУП, в части регулация и застрояване, съгласно който от
ПИ 67338.565.285 се обособяват три нови урегулирани поземлени имота-УПИ V-285,
УПИ VI-285 и УПИ I-285, с отреждане „за жилищно строителство, КОО и търговия“, а
за осигуряване на транспортен достъп се проектира и нова улична регулация от о.т.961
до о.т.961г.
Проектът засяга и две от прилежащите улици-публична общинска собственост,
представляващи поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр.Сливен, както
следва:
- ПИ 67338.565.281 с площ от 12016 кв.м., трайно предназанчение на
територията: урбанизирана, нтп: за др.поземлен имот за движение и
транспорт;
- ПИ 67338.565.254 с площ от 3418 кв.м., трайно предназанчение на
територията: урбанизирана, нтп: за др.поземлен имот за движение и
транспорт.

Като части от съществуващи улици, 98 кв.м. от придаваемите площи
представляват публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона
за общинската собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на
чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не могат да се отчуждават и да се
прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският съвет може да промени характера
на собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е престанал
да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Възложени и изготвени са експертни оценки от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, и са определени пазарните стойности
за 1 кв.м. от засегнатите поз. имоти, възлизащи, както следва: за имоти с
идентификатори 67338.565.281 и 67338.565.254 на 18,71 лв./кв.м., а на поз. имот с
идентификатор 67338.565.285 на 19,08 лв./кв.м., без ДДС.
Данъчните оценки за 1 кв.м. от имотите са, както следва: за ПИ с
идентификатори 67338.565.281 и 67338.565.254 – 15,80 лв., за ПИ 67338.565.285 – 17,50
лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.17, ал.3,
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и чл.36, ал.1, т.1 от
Закона за общинската собственост, чл.39 и чл. 33, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община Сливен
от една страна и С. П. И. с ЕГН …………. и И. К. В. ЕГН …………. от друга страна, за
поземлени имоти с идентификатори 67338.565.285, 67338.565.281 и 67338.565.254, като
съгласно изработения ПУП, за всяка от страните се определят реални имоти (части)
както следва:
1.1. За С. П. И. и И. К. В. - УПИ V-285 (с проектен идент. 67338.565.423), с
отреждане: „за жилищно строителство, КОО и търговия“, в кв.42, кв. „Асеновец“, с
площ 533 кв.м. Пазарната стойност на имота е 10 156,32 лв. (десет хиляди сто петдесет
и шест лв. тридесет и две ст.), без ДДС;
1.2. За С. П. И. и И. К. В. - УПИ VI-285 (с проектен идент. 67338.565.424), с
отреждане: „за жилищно строителство, КОО и търговия“, в кв.42, кв. „Асеновец“, с
площ 805 кв.м. Пазарната стойност на имота е 15 344,60 лв. (петнадесет хиляди триста
четиридесет и четири лв. шестдесет ст.), без ДДС;
1.3. За С. П. И. и И. К. В. - УПИ I-285 (с проектен идент. 67338.565.425), с
отреждане: „за жилищно строителство, КОО и търговия“, в кв.49, кв. „Асеновец“, с
площ 350 кв.м. Пазарната стойност на имота е 6 669,86 лв. (шест хиляди шестстотин
шестдесет и девет лв. осемдесет и шест ст.), без ДДС;
1.4. За Община Сливен – терен с площ от 416 кв.м., представляващ реална част
(новообособена улица от о.т.961 до о.т.961г), предаваща се към съществуваща улица ПИ с идент. 67338.565.281. Пазарната стойност на реалната част от имота е 7 937,28 лв.
(седем хиляди деветстотин тридесет и седем лв. двадесет и осем ст.), без ДДС.
II. След влизане в сила на ПУП и за неговото прилагане, дава съгласие да се
прекрати съсобствеността между Община Сливен и С. П. И. и И. К. В., върху поземлен
имот с идентификатор 67338.565.285, с адрес: гр. Сливен, кв. „Асеновец“, целия с площ
от 2006 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по КККР на гр. Сливен, номер по предходен
план: 347, при граници: 67338.565,286, 67338.565.254, 67338.565.342, 67338.565.284,
67338.565.281, чрез делба, при което се образуват следните нови урегулирани
поземлени имоти: УПИ V-285, ПИ VI-285 в кв.42 и УПИ I-285 в кв.49, както и улица от
о.т.961 до о.т.961г, при следните условия:

2.1. С. П. И. и И. К. В. получават в дял и стават собственици на новообразуван
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.565.423 (УПИ V-285, с отреждане: „за
жилищно строителство, КОО и търговия“, в кв.42, кв. „Асеновец“), с площ 533 кв.м.,
при съседи: 67338.565.284, 67338.565.342, 67338.565.254, 67338.565.424, 67338.565.281,
образуван от ПИ 67338.565.285 и ПИ 67338.565.254, съгласно проект на план за
регулация.
Пазарната стойност на имота е 10 156,32 лв. (десет хиляди сто петдесет и шест
лв. тридесет и две ст.), без ДДС, включваща цените на 36 кв.м. от ПИ 67338.565.254същ. улица и 497 кв.м. от ПИ 67338.565.285.
2.2. С. П. И. и И. К. В. получават в дял и стават собственици на новообразуван
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.565.424 (УПИ VI-285, с отреждане: „за
жилищно строителство, КОО и търговия“, в кв.42, кв. „Асеновец“), с площ 805 кв.м.,
при съседи: 67338.565.423, 67338.565.254, 67338.565.281, образуван от ПИ
67338.565.285 и ПИ 67338.565.254, съгласно проект на план за регулация.
Пазарната стойност на имота е 15 344,60 лв. (петнадесет хиляди триста
четиридесет и четири лв. шестдесет ст.), без ДДС, включваща цените на 40 кв.м. от ПИ
67338.565.254-същ. улица и 765 кв.м. от ПИ 67338.565.285.
2.3. С. П. И. и И. К. В. получават в дял и стават собственици на новообразуван
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.565.425 (УПИ I-285, с отреждане: „за
жилищно строителство, КОО и търговия“, в кв.49, кв. „Асеновец“), с площ 350 кв.м.,
при съседи: 67338.565.281, 67338.565.254, 67338.565.286, образуван от ПИ
67338.565.285, ПИ 67338.565.254 и ПИ 67338.565.281, съгласно проект на план за
регулация.
Пазарната стойност на имота е 6 669,86 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет
и девет лв. осемдесет и шест ст.), без ДДС, включваща цените на 17 кв.м. от ПИ
67338.565.254-същ. улица, 5 кв.м. от ПИ 67338.565.281-същ. улица и 328 кв.м. от ПИ
67338.565.285.
2.4. Община Сливен получава в дял и става собственик на реална част с площ
416 кв.м. от ПИ с идент. 67338.565.285, кв. „Асеновец“, отредена за улица от о.т.961 до
о.т.961г, предаваща се по регулация към поз. имот-съществуваща улица с идент.
67338.565.281, съгласно проекта за ПУП - план за регулация. Пазарната стойност на
реалната част е 7 937,28 лв. (седем хиляди деветстотин тридесет и седем лв. двадесет и
осем ст.), без ДДС;
2.5. За уравняване на дяловете, С. П. И. и И. К. В. да заплатят на Община
Сливен сума в размер на 1646,48 лв. (хиляда шестстотин четиридесет и шест лв.
четиридесет и осем ст.), без ДДС, представляваща пазарната стойност на площта, с
която се увеличава общият им дял, а именно 88 кв.м.
2.6. Всички разноски по сключване на сделката - административна такса, местен
данък, такса вписване и др., са за сметка на заинтересованите лица.
III. Обявява за частна общинска собственост, всички придаваеми реални части
от поземлени имоти с идентификатори 67338.565.254 и 67338.565.281 и двата с нтп: за
др. поземлен имот за движение и транспорт, за които части няма съставени актове за
общинска собственост, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС.
IV. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички последващи
нормативно определени действия.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.5 във връзка с чл.17, ал.2, т.2
от ЗУТ между Община Сливен и юридическо лице, във връзка с прилагане на влязъл в
сила устройствен план.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинската администрация е постъпило заявление вх.№ 47042749/15.08.2019г. от Й. Д. Й. – управител на фирма „Монолит Сливен“ ЕООД, гр.
Сливен, ул. ……….., с искане да му бъде разрешено изкупуване на придаваема част от
терен-публична общинска собственост, за урегулиране на собствения му имот с
идентификатор 67338.514.260, за който е отреден УПИ XIV-260, отреден „за жилищно
строителство“, кв. 126, по плана на Централна градска част, гр. Сливен.
Към заявлението е приложен нотариален акт за собственост, вписан с акт № 17,
том XIV, дело № 2311, вх.рег.№ 3911/28.06.2019г. в Служба по вписванията, гр.Сливен.
Със Заповед № РД 15-1811/30.10.2008г. на кмета на Община Сливен е одобрен и
влязъл в сила подробен устройствен план за кв. 126 от Централна градска част,
гр.Сливен, съгласно който към УПИ XIV-260 се предава реална част с площ от 60,5
кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 67338.532.3 с нтп: за второстепенна
улица, публична общинска собственост, представляващ ул.“ Георги Сава Раковски“.
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“.
Като част от улица, придаваемата площ от 60,5 кв.м. е публична общинска
собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във
връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за
общинската собственост такива имоти не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Общинският съвет може да промени характера на
собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да
има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.17, ал.5 от ЗУТ е възложена и изготвена експертна
оценка от оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България,
с определена пазарна стойност на реалната част от имота, възлизаща на 10 985 лв.
(десет хиляди деветстотин осемдесет и пет лв.), без ДДС.
Предвид гореизложеното и 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.35 ал. 4, т.2 от
ЗОС, във връзка с чл.17, ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС
предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
І. Допълва раздел IV “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 2019г., приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на Общински съвет,
гр.Сливен, с терен с площ 60,5 кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.532.3,
нтп: за второстепенна улица.
II. Обявява за частна общинска собственост, общински имот с площ 60,5 кв.м.,
представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 67338.532.3 с нтп: за
второстепенна улица, за която част няма съставен акт за общинска собственост.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на фирма „Монолит Сливен“
ЕООД, правото на собственост на общински терен с площ 60,5 кв.м., представляващ
реална част от поземлен имот с идентификатор 67338.532.3, целия с площ от 8818 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
второстепенна улица, при съседи: 67338.514.236, 67338.514.237, 67338.514.242,
67338.514.243, 67338.532.1, 67338.533.1, 67338.514.259 и т.н. по КККР на гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК, за урегулиране
на УПИ XIV-260, кв.126 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр.Сливен.
Оценката на частта от 60,5 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.532.3, изготвена
от оценител на имоти възлиза на 10 985 лв. (десет хиляди деветстотин осемдесет и пет
лв.), без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на фирма
„Монолит Сливен“ ЕООД .
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички последващи
нормативно определени действия.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи, общинска
собственост на „Диагностично – консултативен център 2 - Сливен“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Сливен е собственик на самостоятелен обект с ид. №67338.605.369.2.1,
находящ се в гр. Сливен, кв. „Надежда“, ул. „Калиакра“ №4, ет. 1, обект 1.
На основание Решение №1362/15.11.2018 г. на Общински съвет Сливен, чл. 14, ал. 6 от
ЗОС и чл. 18а, ал. 1 от НРПУРОИ, описаният имот с договор №0-259 от 28.12.2018 г. е
предоставен на „Диагностично – консултативен център 2 - Сливен“ ЕООД за временно
и възмездно ползване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на
подписване на договора за наем.
В процеса на работа на здравния център и необходимостта от медицински пособия са
закупени нови вещи, подробно описани в приложение №1 на обща стойност 18090,45
лева.
По реда на чл. 39 от ЗОС и чл. 37 от НРПУРОИ безвъзмездно право на ползване се
учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.
Считам за целесъобразно вещите, подробно описани в приложението, да се предоставят
на „Диагностично – консултативен център 2 - Сливен“ ЕООД със срок до 28.12.2023 г.,
когато изтича срокът на договор за наем №0-259 за ползване под наем на
горецитирания обект.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 8, ал. 9 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел ІІ.„Ограничени вещни права и концесии“ от Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г., приета с Решение
№1418/31.01.2019 г. на Общински съвет Сливен, с приложение №1.
2. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок до 28.12.2023 г., на
„Диагностично – консултативен център 2 - Сливен“ ЕООД върху вещи, общинска
собственост на обща стойност 15090,45 лева (приложение №1).
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване върху вещите по т. 1.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост на ул. „Димитър Пехливанов” №7, ет. 1 на Висш
съдебен съвет за нуждите на Окръжна прокуратура – Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С договор рег №93-00-403/29.07.2015 г., сключен между Община Сливен и
Министерство на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура – Сливен е
учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.535.20.1.2, с
адрес на имота: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов – Добрович“ №7, ет. 1, с площ по
документ 482,17 кв.м., предназначение на СО: за делова и административна дейност,
брой нива на обекта: 2, прилежащи части: 84,01% ид. части от общите части на
сградата (сутерен-котелно), попадащ в сграда №1, разположена в ПИ с ид.
№67338.535.20 по КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК.
На 02.10.2017 г. е подписан анекс №1- ВСС-13121/02.10.2017 г. към договора за
прехвърляне на правата и задълженията на ползвателя Министерство на правосъдието
на Висш съдебен съвет.
В Община Сливен с вх. №1100-4469/04.12.2019 г. е постъпило заявление от Пламен
Стефанов – административен – ръководител окръжен прокурор при Окръжна
прокуратура Сливен, с което са заявени факти за прекратяване на договор рег №93-00403/29.07.2015 г. и сключване на нов договор за предоставяне на цитирания по-горе
имот на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна прокуратура Сливен.
С писмо изх. №1100-4469/1/ от 09.12.2019 г. на Кмета на Община Сливен, Висшия
съдебен съвет е информиран, че договор рег №93-00-403/29.07.2015 г. за безвъзмездно
право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.535.20.1.2 с площ 482,17 кв.м., находящ се в
гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов – Добрович“ №7, ет. 1, считано от 01.01.2020 г.
на основание чл. 11, ал. 2 от същия ще се счита за прекратен.
Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт, осигурява и отстоява
независимостта й, определя състава и организацията на работата на съдилищата,
прокуратурите и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната
дейност, без да се намесва в нейното осъществяване.
Съветът е постоянно действащ орган, юридическо лице със седалище София. Той
се представлява от един от изборните му членове, определен с решение на пленума на
Висшия съдебен съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 8, ал. 9 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинския
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2019 г., приета с Решение №1418 от 31.01.2019 г. на Общински съвет
Сливен, като в раздел II „Ограничени вещни права и концесии” се създава нова
точка, и в графа „Имот“ се вписва “самостоятелен обект в сграда с ид.
№67338.535.20.1.2, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов –
Добрович“ №7, ет. 1, с площ по документ 482,17 кв.м., предназначение на СО: за
делова и административна дейност, брой нива на обекта: 2, прилежащи части: 84,01%
ид. части от общите части на сградата (сутерен-котелно), попадащ в сграда №1,
разположена в ПИ с ид. №67338.535.20 по КККР, одобрени със заповед №РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК“, в графа „площ“ се вписва „482,17
кв.м“, а в графа „Описание“ се вписва „за нуждите на Окръжна прокуратура - Сливен“.
2. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на ВИСШ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ за нуждите на Окръжна прокуратура Сливен върху недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с
ид. №67338.535.20.1.2, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов –
Добрович“ №7, ет. 1, с площ по документ 482,17 кв.м., предназначение на СО: за
делова и административна дейност, брой нива на обекта: 2, прилежащи части:
84,01% ид. части от общите части на сградата (сутерен-котелно), попадащ в
сграда №1, разположена в ПИ с ид. №67338.535.20 по КККР, одобрени със заповед
№РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно право
на ползване върху имота по т. 2 при условията, определени в същата точка.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Желю
Войвода, общ.Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на имот - общинска
собственост:
УПИ I , кв.60, с площ от 1 540 кв.м., отреден за обществено обслужване, по
плана на с. Желю Войвода, актуван с АОС № 205 от 06.08.2019 г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имота
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на
9397 лева без ДДС.
Изготвена е данъчна оценка за имот УПИ I , кв.60, с площ от 1 540 кв.м., в с.
Желю Войвода в размер на 6 290,90 лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.26, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като в
Раздел І – Продажба, се добавя:
УПИ I, кв.60, с площ от 1 540 кв.м., отреден за обществено обслужване, по плана
на с. Желю Войвода, актуван с АОС № 205 от 06.08.2019г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота
частна общинска собственост, представляващ:
УПИ I, кв.60, с площ от 1 540 кв.м., отреден за обществено обслужване, по плана
на с. Желю Войвода, актуван с АОС № 205 от 06.08.2019г.
Начална тръжна цена 9 400 лева (девет хиляди и четиристотин лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилият участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Самуилово,
общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на имот - общинска
собственост:
УПИ IV , кв.17, с площ от 1 600 кв.м., отреден за обществено обслужване, по
плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 260 от 09.09.2019 г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имота
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на
15
360 лева без ДДС.
Изготвена е данъчна оценка за имот УПИ IV , кв.17, с площ от 1 600 кв.м.,
находящ се в с. Самуилово в размер на 6 584,20 лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.26, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като в
Раздел І – Продажба, се добавя:
УПИ IV , кв.17, с площ от 1 600 кв.м., отреден за обществено обслужване, по
плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 260 от 09.09.2019 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота
частна общинска собственост, представляващ:
УПИ IV , кв.17, с площ от 1 600 кв.м., отреден за обществено обслужване, по
плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 260 от 09.09.2019 г.

Начална тръжна цена 15 360 лева (петнадесет хиляди триста и шестдесет лв.)
без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилият участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, находящи се в с.Сотиря,
общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните имоти общинска собственост:
1. УПИ ХІ-343, кв.44, с площ от 300 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 385 от 07.12.2018г., с данъчна оценка 1225,50
лева.
2. УПИ ІІ-229, кв.41, с площ от 420 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 406 от 10.10.2019г., с данъчна оценка 1887,30
лева.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарни оценки възлизащи на: 1.
УПИ ХІ-343, кв.44 – 2102 лева ; 2. УПИ ІІ-229, кв.41– 2943 лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската

собственост и чл.26, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като
в Раздел І - Продажба се добавят:
1. УПИ ХІ-343, кв.44, с площ от 300 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 385 от 07.12.2018г.
2. УПИ ІІ-229, кв.41, с площ от 420 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 406 от 10.10.2019г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имотичастна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ХІ-343, кв.44, с площ от 300 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 385 от 07.12.2018г.
Начална цена 2102 лева (две хиляди сто и два лв.) без ДДС.
2. УПИ ІІ-229, кв.41, с площ от 420 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 406 от 10.10.2019г.
Начална цена 2943 лева (две хиляди и четиридесет и три лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договори със спечелилите участници.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на
с.Сотиря.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните поземлени
имоти - общинска собственост:

1. Поземлен имот 68117.122.17 с площ от 1000 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 401/03.10.2019 г. с данъчна оценка: 102.90
лв.
2. Поземлен имот 68117.122.18 с площ от 700 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 402/03.10.2019 г. с данъчна оценка: 72.00
лв.
3. Поземлен имот 68117.122.19 с площ от 845 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 403/03.10.2019 г. с данъчна оценка: 103.50
лв.
4. Поземлен имот 68117.122.23 с площ от 700 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 404/03.10.2019 г. с данъчна оценка: 85.80
лв.
5. Поземлен имот 68117.122.155 с площ от 1262 кв.м., местност „Сметището”,
начин на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска
територия, землище на с. Сотиря, актуван с АОС 407/31.10.2019 г. с данъчна
оценка: 129.90 лв.
6. Поземлен имот 68117.122.178 с площ от 339 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 405/10.10.2019 г. с данъчна оценка: 34.90
лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България. За поземлен имот
68117.122.17 пазарната оценка възлиза на 3330 /три хиляди триста и тридесет/ лв., за
поземлен имот 68117.122.18 оценката е 2338 /две хиляди триста тридесет и осем/ лв., за
поземлен имот 68117.122.19 оценката е 2822 /две хиляди осемстотин двадесет и два/
лв., за поземлен имот 68117.122.23 оценката е 2338 /две хиляди триста тридесет и осем/
лв., за поземлен имот 68117.122.155 оценката е 4206 /четири хиляди двеста и шест/ лв.,
за поземлен имот 68117.122.178 оценката е 1132 /хиляда сто тридесет и два/ лв..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I Продажба от приетата с Решение №1418 от 31.01.2019 г.
на Общински съвет гр. Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2019 год., със следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот 68117.122.17 с площ от 1000 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 401/03.10.2019 г..

2. Поземлен имот 68117.122.18 с площ от 700 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 402/03.10.2019 г..
3. Поземлен имот 68117.122.19 с площ от 845 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 403/03.10.2019 г..
4. Поземлен имот 68117.122.23 с площ от 700 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 404/03.10.2019 г..
5. Поземлен имот 68117.122.155 с площ от 1262 кв.м., местност „Сметището”,
начин на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска
територия, землище на с. Сотиря, актуван с АОС 407/03.10.2019 г..
6. Поземлен имот 68117.122.178 с площ от 339 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 405/10.10.2019 г..
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени
имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот 68117.122.17 с площ от 1000 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 401/03.10.2019 г..
Начална цена: 3330.00 /три хиляди триста и тридесет/ лв. без ДДС
2. Поземлен имот 68117.122.18 с площ от 700 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 402/03.10.2019 г..
Начална цена: 2340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лв. без ДДС
3. Поземлен имот 68117.122.19 с площ от 845 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 403/03.10.2019 г..
Начална цена: 2830.00 /две хиляди осемстотин и тридесет/ лв. без ДДС
4. Поземлен имот 68117.122.23 с площ от 700 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 404/03.10.2019 г..
Начална цена: 2340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лв. без ДДС
5. Поземлен имот 68117.122.155 с площ от 1262 кв.м., местност „Сметището”,
начин на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска
територия, землище на с. Сотиря, актуван с АОС 407/03.10.2019 г..
Начална цена: 4250.00 /четири хиляди двеста и петдесет/ лв. без ДДС
6. Поземлен имот 68117.122.178 с площ от 339 кв.м., местност „Сметището”, начин
на трайно ползване: параграф 4, трайно предназначение: земеделска територия,
землище на с. Сотиря, актуван с АОС 405/10.10.2019 г.
Начална цена: 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 68117.510.323 в местността “Дългата нива“ в землището на село
Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация e постъпилo заявлениe с искане за извършване на
покупко-продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на с.Сотиря,
местност „Дългата нива“ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №
РД-11-09-06/21.06.2006 г. на Областен управител, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68117.510.323, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.322, 68117.510.428, 68117.510.324, актуван с АОС № 395/25.03.2019г., с
данъчна оценка 91,80 лв. (деветдесет и един лева и осемдесет ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи
от задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка на имота от
лицензиран оценител, член на Камарата на независимите оценители в България,
възлизаща на 2 747лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и седем лв.)
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.26, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019г., приета с Решение № 1418 от
31.01.2019г. на Общински съвет, гр.Сливен, с поземлен имот, находящ се в землището
на с.Сотиря, местност „Дългата нива“ (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), представляващ
поземлен имот с идентификатор 68117.510.323, с площ от 892 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски
култури, при съседи: 68117.510.322, 68117.510.428, 68117.510.324, актуван с АОС №
395/25.03.2019г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Сотиря, местност
„Дългата нива“ по плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед № РД-11-09-

06/21.06.2006 г. на Областен управител, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68117.510.323, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.322, 68117.510.428, 68117.510.324, актуван с АОС № 395/25.03.2019г.
Начална тръжна цена 2 750 лв. (две хиляди седемстотин и петдесет лв.), без
ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Чинтулово,
общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот с идентификатор 81387.501.373,
с площ от 904 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване до (10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със
заповед РД-18-34/22.06.2007г. (кв.22, УПИ ХІІ по действащ ПУП), актуван с акт за
частна общинска собственост № 218 от 18.04.2019г.
С договор от 11.06.1991г. в имота е учредено право на строеж на А. Р. А. и И. Г.
А. Комисия, назначена със заповед № РД 15-2430/03.10.2019г. на кмета на Община
Сливен установи, че в петгодишния срок от датата на сключване на договора не са
предприети каквито и да било действия по реализирането на правото на строеж.
Съгласно разпоредбата на чл.67, ал.1 от Закона на собствеността правото да се построи
сграда върху чужда земя се счита за погасено по давност, ако не се упражни в
продължение на 5 години.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.

Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 4163
лева (четири хиляди сто шестдесет и три лв.).
Данъчната оценка на имота е 3381,90 лева (три хиляди триста осемдесет и един
лева и деветдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.36, ал.1 и чл.26, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като
в Раздел І - Продажба се добавя: поземлен имот с идентификатор 81387.501.373, с площ
от 904 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване до (10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със
заповед РД-18-34/22.06.2007г. (кв.22, УПИ ХІІ по действащ ПУП)
ІІ. Прогласява за погасено по давност възмездно право на строеж, учредено в
полза на А. Р. А. и И. Г. А. за изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с
идентификатор 81387.501.373, с площ от 904 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване до (10м) по кадастралната карта на
с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-18-34/22.06.2007г. (кв.22, УПИ ХІІ
по действащ ПУП).
ІІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имотчастна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
81387.501.373, с площ от 904 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и нтп: ниско застрояване до (10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово,
общ.Сливен, одобрена със заповед РД-18-34/22.06.2007г. (кв.22, УПИ ХІІ по действащ
ПУП).
Начална цена 4163 лева (четири хиляди сто шестдесет и три лв.) без ДДС.
ІV. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилия участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.407.49 – общинска
собственост в землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлен имот с
идентификатор 67338.407.49 с площ от 427 кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, актуван с АОС 4029 от
09.10.2019 г. – общинска собственост, намиращ се в местността „Моллова кория”, землище на
гр.Сливен. Данъчната оценка на имота е 4313.70 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България, която възлиза на 5009 /пет хиляди и девет/ лв.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от НРПУРОИ
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I Продажба от приетата с Решение №1418 от 31.01.2019 г. на
Общински съвет гр. Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2019 год. с поземлен имот с идентификатор 67338.407.49 с площ от
427 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м./, актуван с АОС 4029 от 09.10.2019 г. – общинска собственост в
землището на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с
идентификатор 67338.407.49 с площ от 427 кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, актуван с АОС 4029 от
09.10.2019 г. – общинска собственост в землището на гр.Сливен.
Начална тръжна цена: 5100 /пет хиляди и сто/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен..................

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
находящ се в поземлен имот №160 в кв. 34 по плана на с. Сотиря, общ. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило предложение за откриване на
процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен с площ 15,75 кв.
м. за разполагане на временен преместваем обект с размери 3,5/4,5 м. за поставяне на
стандартен павилион за търговия в поземлен имот №160 в кв. 34 по плана на с. Сотиря,
общ. Сливен.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от
Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен, предлагам
Общинският съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Съгласува схемата за разполагане на 1 брой временен временен преместваем
обект с размери 3,5/4,5 м. и площ от 15.75 кв.м., разположен в поземлен имот №160 в
кв. 34 по плана на с. Сотиря, общ. Сливен за разполагане на стандартен павилион за
търговия.
2. Допълва раздел V. Отдаване под наем на Годишната програма за управление на
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, като създава нова точка
със следното съдържание:
- терен с площ 15,75 кв. м. за разполагане на временен преместваем обект с
размери 3,5/4,5 м. за поставяне на стандартен павилион за търговия в поземлен имот
№160 в кв. 34 по плана на с. Сотиря, общ. Сливен
3. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща терен с площ 15,75 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект с размери 3,5/4,5 м. за поставяне на стандартен павилион за търговия в
поземлен имот №160 в кв. 34 по плана на с. Сотиря, общ. Сливен.

4. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
4.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване ;
4.2. Начална месечна наемна цена: 42 (четиридесет и два) лева без ДДС, четвърта
зона;
4.3. Депозит: 42 (четиридесет и два) лева;
4.4 Стъпка на наддаване: 4 (четири) лева;
4.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;
4.6. Предназначение: за разполагане на временен преместваем обект за търговска
дейност.
4.7. Изисквания към кандидатите:
- да са еднолични търговци ли юридически лица регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ.
4.8. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа на подотчетни
уреди е задължение на наемателя;
- наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с ползването на терена.
5. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на терена по т. 3 и сключването на договор за наем със спечелилия
участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Желю войвода и в с.Гергевец, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация са постъпили предложения от кметовете на в
с.Желю войвода и с.Гергевец, за учредяване на право на строеж за изграждане на
жилищни сгради в незастроени жилищни имоти на територията на населените места на
граждани с установени жилищни нужди.
Заинтересувани лица са подали до кмета на общината, необходимите документи,
изискващи се от действащата Наредба за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
учредяване право на строеж.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под
наем и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като
в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се добавят:
1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ в кв.104, с площ от 973 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен, актуван с
АОС № 200 от 06.08.2019г.
2. Урегулиран поземлен имот І в кв.36, с площ от 555 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен, актуван с АОС № 35 от
17.06.2002г.
2. Урегулиран поземлен имот V в кв.37, с площ от 560 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен, актуван с АОС
№ 29 от 11.06.2002г.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени жилищни
нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища, за изграждане на жилищни сгради върху общински имоти,
представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ в кв.104, с площ от 973 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен, актуван с
АОС № 200 от 06.08.2019г.
2. Урегулиран поземлен имот І в кв.36, с площ от 555 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен, актуван с АОС № 35 от
17.06.2002г.
2. Урегулиран поземлен имот V в кв.37, с площ от 560 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен, актуван с АОС
№ 29 от 11.06.2002г.

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. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно право на
строеж в имотите по т.І.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІ-59, кв.8, с.Гергевец, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот VІІ-59 в кв.8, с площ
от 398,50 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец,
общ.Сливен. Съгласно предвижданията на подробния устройствен план на с.Гергевец,
одобрен със заповед № РД-15-1687/07.06.2019г. на кмета на Община Сливен в имота е
предвидено ново застрояване на жилищна сграда до три етажа със ЗП 60 кв.м. и
едноетажно допълващо застрояване със ЗП 50 кв.м.
Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 2581,40 лв. (две хиляди
петстотин осемдесет и един лева и четиридесет ст.)
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде учредено право на строеж върху
имота чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка на правото на строеж
от оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, която
възлиза на 2532 лв.(две хиляди петстотин тридесет и два лв.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 , чл.37, ал.1 от
ЗОС и чл.34, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите, приета с Решение № 1418 от
31.01.2019г. на ОбС Сливен, с учредяване право на строеж за изграждане на жилищна
сграда до три етажа със ЗП 60 кв.м. и едноетажно допълващо застрояване със ЗП 50
кв.м. в УПИ VІІ-59 в кв.8, с площ от 398,50 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Гергевец.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
за изграждане на жилищна сграда до три етажа със ЗП 60 кв.м. и едноетажно
допълващо застрояване със ЗП 50 кв.м. в УПИ VІІ-59 в кв.8, с площ от 398,50 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, актуван с АОС №
93 от 09.09.2019г.
Начална тръжна цена 2582 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и два лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключването договор със спечелилия участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от физически лица в ПИ с идентификатор 67338.546.18 по КК - Сливен,
ул. „арх. Йордан Йорданов“ № 26, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 94/564 идеални части от недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.546.18, с адрес: гр. Сливен,
ул. „арх. Йордан Йорданов“ № 26, целия с площ от 564 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по
КККР – гр. Сливен, по действащия ПУП на кв.“Клуцохор“, гр. Сливен: имот № 1496,
кв.210, актувани с АОС № 4018/04.09.2019 г.
Останалите 470/564 идеални части от поземления имот са собственост на Д. И.
К., Р. Л. З. и Т. К. Т., съгласно нотариални актове: акт № 136, том IV, вх. рег. № 421,

дело № 2006 от 26.12.1969 г.; акт № 135, том II, вх. рег. № 967, дело № 742 от
18.03.1991 г. на РС –Сливен; акт № 121, том XXIX, вх. рег. № 9657, дело № 6848 от
24.11.2005 г. на Службата по вписвания и удостоверение за наследници изх. № 940017989 от 29.08.2018 г.
В общинска администрация са постъпили заявления от Д. И. К., Р. Л. З. и Т. К. Т.
с искане да им бъде разрешено да прекратят съсобствеността си с Община Сливен, чрез
изкупуване дела на Общината в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка на 94/564 идеални
части от имота, която възлиза на 6 050 лв. (шест хиляди и петдесет лв.), без ДДС.
Данъчната оценка на 94/564 идеални части от имота е 3 515,60 лв. (три хиляди
петстотин и петнадесет лв. и шестдесет ст.)
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, 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,
предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел X “Прекратяване на съсобственост” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г., приета с Решение
№ 1418 от 31.01.2019 г. на Общински съвет, гр. Сливен, с 94/564 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 67338.546.18, целия с площ от 564 кв.м., начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ул. „арх. Йордан Йорданов“ № 26, гр.
Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Д. И. К., Р. Л. З. и Т.
К. Т., върху поземлен имот с идентификатор 67338.546.18, целия с площ от 564 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „арх. Йордан Йорданов“ № 26,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), при съседи: 67338.546.100, 67338.546.56, 67338.546.19,
67338.546.17 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изп. Директор на АК, по действащия ПУП на кв.“Клуцохор“, гр. Сливен: имот № 1496,
кв.210, чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 94/564 идеални части
от ПИ с идентификатор 67338.546.18, актувани с акт № 4018/04.09.2019 г. за частна
общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 6 050 лв.
(шест хиляди и петдесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички необходими действия
по прекратяване на съсобствеността.

Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
поземлен имот с идентификатор 67338.518.177, ул.“Черно море“ № 2, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 94008921/16.05.2019г. от С. Т. В. с искане за прекратяване на съсобственост с Община
Сливен по реда на чл.36 от Закона за общинската собственост в поземлен имот с
идентификатор 67338.518.177 по кадастралната карта на гр.Сливен.
Имотът е съсобствен между Община Сливен, заявителя С. Т. В. и съпругата му
В. А. В.
Собствеността си върху 329 кв.м. от имота заявителите удостоверяват с нот. акт
за дарение № 49, том 2, дело 509, вх. рег.№ 684 от 06.05.1987г. и нот. акт за покупкопродажба № 135, том 4, дело 1333, от 13.05.1996 г., издадени от Сливенски районен
съд, а делът на Община Сливен се равнява на 12 кв.м., актувани с АЧОС №
4014/20.08.2019г.
Поземленият имот е със следните характеристики, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
ИД на АК: идентификатор 67338.518.177, адрес на имота: ул.“Черно море“ № 2, площ:
341 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно
предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план:
6883,граници:
67338.518.175,
67338.518.225,
67338.518.182,
67338.518.181,
67338.518.171, 67338.518.178.
Същият е идентичен с УПИ III-177, кв.373, по ПУП на кв. „Ново село“, гр.
Сливен, одобрен със Заповед РД 15-735/14.08.1995г. на кмета на Община Сливен.
Данъчната оценка на общинската част от недвижимия имот е 448,80 лв.
(четиристотин четиридесет и осем лв. и осемдесет ст.).
Имотът е застроен с една едноетажна жилищна сграда, със ЗП 61 кв.м., която не
е общинска собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България на общинската част от имота,
възлизаща на 844 лв. (осемстотин четиридесет и четири лв.) без ДДС.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36,
ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.33, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинския
съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел X “Прекратяване на съсобственост” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г., приета с
Решение № 1418 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Сливен, с 12/341 ид.части от
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.518.177 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, ул.“Черно море“ № 2, площ: 341 кв.м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, номер по предходен план: 6883, граници: 67338.518.175, 67338.518.225,
67338.518.182, 67338.518.181, 67338.518.171, 67338.518.178, актувани с АЧОС №
4014/20.08.2019г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една страна и С. Т.
В. с ЕГН ………….. и В. А. В. с ЕГН ………….. от друга, върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.518.177 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, ул.“Черно море“ № 2, площ: 341 кв.м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, номер по предходен план: 6883, граници: 67338.518.175, 67338.518.225,
67338.518.182, 67338.518.181, 67338.518.171, 67338.518.178, актувани с АЧОС №
4014/20.08.2019г., идентичен с УПИ III-177, кв.373 по ПУП на кв. „Ново село“, гр.
Сливен, одобрен със Заповед РД 15-735/14.0.1995г. на кмета на Община Сливен, чрез
изкупуване дела на общината, представляващ 12/341 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 844 лв.
(осемстотин четиридесет и четири лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
ПИ 67338.441.87, м. Селището, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация е постъпило заявление от П. Т. П., с вх.№ 940019178/07.10.2019г. притежаващ в съсобственост с Община Сливен урегулиран
поземлен имот с идентификатор 67338.441.87, целият с площ от 1765 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна
сграда в м. Селището, гр. Сливен, с искане за прекратяване на съсобствеността чрез
изкупуване частта на Общината, представляваща
265/1765 ид.ч. от
ПИ
67338.441.87, м. Селището, актуван с АОС № 4038 от 28.10.2019г.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 3530
лева (три хиляди петстотин и тридесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 3198,70 лева (три хиляди сто деветдесет и осем
лева и седемдесет ст.).
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинския съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 1418 от 31.01.2019г. на ОбС Сливен, като в
Раздел І - Продажба се добавя: 265/1765 ид.ч. от ПИ 67338.441.87, целият с площ от
1765 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за вилна сграда в м. Селището, гр. Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и П. Т. П. върху
следния недвижим имот, представляващ ПИ 67338.441.87, целият с площ от 1765 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
вилна сграда в м. Селището, гр. Сливен, чрез изкупуване частта на Общината,
представляващ 265/1765 ид.ч. от ПИ 67338.441.87.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза на 3530
лева (три хиляди петстотин и тридесет лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Одобряване на план-схема и откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, находящ се в УПИ XXXII, кв. 34, с. Селиминово, общ. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на имот, представляващ УПИ XXXII, кв. 34, отреден
„За парк“ по ПУП на с. Селиминово, общ. Сливен, актуван с акт за публична общинска
собственост №287/12.08.2019 г.
В Общинска администрация – Сливен е постъпило предложение за откриване на
процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен с площ 32 кв. м.
за разполагане на временен преместваем обект за обществено обслужване, находящ се в
УПИ XXXII, кв. 34, с. Селиминово, общ. Сливен.
На основание чл. 56, ал. 8 от ЗУТ поставянето на преместваеми обекти се
извършва по ред, определен с Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на
Община Сливен, съгласно план-схема за разполагане на преместваеми обекти и
рекламни съоръжения, одобрена от Общински съвет, по реда на чл. 62, ал. 9 от същия
закон.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 8 във връзка чл.62, ал.9 от ЗУТ,
чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на
Община Сливен, предлагам Общинският съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява план-схемата за разполагане на 1 брой временен временен преместваем
обект с площ от 32 кв.м., разположен в УПИ XXXII, кв. 34 в с. Селиминово, общ.
Сливен за разполагане на стандартен павилион за търговия.
2. Допълва раздел V. Отдаване под наем на Годишната програма за управление на
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, като създава нова точка
със следното съдържание:
- терен с площ 32 кв. м. за разполагане на временен преместваем обект,
предназначен за търговия в УПИ XXXII, кв. 34 в с. Селиминово, общ. Сливен
3. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща терен с площ 32 кв. м. за разполагане на временен преместваем

обект, предназначен за търговия УПИ XXXII, кв. 34 в с. Селиминово, общ.
Сливен.
4. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
4.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване ;
4.2. Начална месечна наемна цена: 90 (деветдесет) лева без ДДС, четвърта зона;
4.3. Депозит: 90 (деветдесет) лева;
4.4 Стъпка на наддаване: 8 (осем) лева;
4.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;
4.6. Предназначение: за разполагане на временен преместваем обект за търговска
дейност.
4.7. Изисквания към кандидатите:
- да са еднолични търговци ли юридически лица регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ.
4.8. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа на подотчетни
уреди е задължение на наемателя;
- наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с ползването на терена.
5. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на терена по т. 3 и сключването на договор за наем със спечелилия
участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2020 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски
територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2020г.,
при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за
сечите в горите.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Ползването на дървесина от горски територии, е лесовъдска дейност, която се
провежда с цел подобряване на горите, възобновяване, запазване на генетичните
ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на
горите и изискванията за поддържане, опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие. За постигане на многофункционално и устойчиво стопанисване на
горските територии, е нужно да се предвидят и проведат отгледни, възобновителни,
принудителни, санитарни сечи и технически сечи.
Община Сливен, като собственик на горски територии, трябва да планира
насаждения за сеч през 2020 година, съгласно предвижданията на утвърдения
Горскостопански план, утвърдени от РДГ Сливен план- извлечения и предстоящи за
утвърждаване такива, и изготви годишен план за ползване на дървесина за 2020 год.
На основание чл.21, ал.1 т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и на основание чл. 101, ал.1 и чл.112, ал.1 от Закона за горите, чл. 5, ал.1 от
Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите и съгласно чл.3, ал.1, т.1 и т.2, чл.5, ал.1
и ал.3, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, чл.38, чл.46, чл.49, ал.1, чл.66 и чл.71 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, за Лесфонд 2020г., е нужно да се извърши добив и продажба на добита
дървесина и продажба на стояща дървесина на корен, общинска собственост.
В подотдели 145„б“, 145„д“,146 „ж“, 147„д“, 148 „д“, 151 „а“, 153 „а“, 154 „г“ 170
“ж”, в землището на село Раково, Община Сливен; подотдели 344 „а“, 344 „е“, 345„а“
и 345 „б“ в землището на село Горно Александрово, Община Сливен; подотдел 20 „а“,
в землището на с.Стара река, Община Сливен; подотдели- 303„в“, 308 „в“, в землището
на с.Блатец, Община Сливен; подотдели- 384„в“ и 384 „ж“, в землището на с.Глушник
Община Сливен; подотдели- 350„б“, 351 „ж“, 352 „з“ 352 „д“ в землището на
с.Трапоклово, Община Сливен; подотдели- 615„н“, 615 „п“, 615 „р“, в землището на гр.
Кермен, Община Сливен, ще се извършат отгледни сечи – прореждания, които се
провеждат в млада възраст на дървостоя, през периода на интензивен растеж на
дърветата по височина за регулиране на броя на дърветата с желани качества,
осигуряване на условия за нарастването им по височина и подобряване и поддържане
на стабилността и механичната устойчивост на насажденията.
В подотдели 145„в“, 146 „г1(част от 146 „г“ )“, 146 „е“, 147„а“, 171 „в“ 176 „ж“
176 „ц“ , 177 „а“, 190 „а“, 192 „а“, 192“б“, 194 „о“, в землището на село Раково,
Община Сливен; подотдели 44 „и“ 44 „к“ и 44 „о“ в землището на село Стара река,
Община Сливен; подотдели 303 „а“, 304 „б“, 304 „д“ 306 „в“, в землището на село
Блатец, Община Сливен; в подотдел 345 „в“, в землището на село Горно Александрово,
Община Сливен; подотдели 352 „б“, 352 „г“ и 352 „е“ в землището на село Трапоклово,
Община Сливен; в подотдели 746 „б“ и 746 „в“, в землището на гр. Сливен, Община
Сливен; ще се извършат отгледни сечи - пробирки, които се провеждат в период на
интензивен растеж на дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч за
създаване на условия за нарастване на дърветата с желани стъблени форми по
диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична
устойчивост, с цел осигуряване на възобновяване и създаване на ново поколение гора.
В подотдели 145 „а“ , 146 „а“ и 171 „а“ в землището на село Раково, Община
Сливен, ще се извърши принудителна сеч.
В подотдели 146 „г2( част от 146 „г“)“, 169 „д“, 170 „и“, 171 „б“, 173 „в“ 173
„и“, 176 „л“, 176 „д“ 178 „б“, 194 „а“ и 194 „ж“ в землището на село Раково, Община

Сливен; подотдели 20 „б“ , 20 „в“, 42 „и“, 42 „л“ и 44 „м“, в землището на село Стара
река, Община Сливен ще се извърши възобновителна сеч – групово – постепенна.
В подотдели 303 „б“, 303 „г“, 303 „ж“, 304 „а“, 304 „г“, 305 „а“,305 „б“, 305 „г“,
307 „а“, 307 „б“, 307 „в“, 308 „а“, 308 „б“, 309 „а“, 309 „б“ и 309 „д“ в землището на
село Блатец, Община Сливен; подотдели 327 „в“, 327 „е“ в землището на село Горно
Александрово, Община Сливен; подотдели 174 „в“, 194 „р“, и 194 „с“ в землището на
село Раково, Община Сливен; подотдел 392 „а“, в землището на село Глушник, Община
Сливен, ще се извърши възобновителна сеч –краткосрочно-постепенна, в които се
целят по-бързото възобновяване.
В подотдел 306 „а“ в землището на село Блатец, Община Сливен; подотдел 125
„ж1“, в землището на село Божевци, Община Сливен ще се извърши постепеннокотловина сеч.
Предложената лежаща маса в годишния план е изчислена, съгласно възприетите
проценти за сортиментиране по видове сечи, записани в ГСП. След маркирането и
сортиментирането на подотделите, ще бъдат уточнени точните плътни кубически метри
в лежаща маса на горепосочените подотдели. Отделите ще бъдат отдавани периодично
и след извършена маркирация.
Предвид гореизложеното, предлагаме Общински съвет Сливен, на основание
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрацията, във
връзка с чл.5 ал.3 и чл.7, ал.1, 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.
ОДОБРЯВА Годишния план за ползване на дървесина от горски територии
собственост на Община Сливен за 2020 год., с общо количество 17 360м3 стояща маса с
клони, от които иглолистни 4 580м3 и широколистни 12 780м3.
2.
Дава съгласие подотдели 145„б“, 145„д“,146 „ж“, 147„д“, 148 „д“, 151 „а“, 153
„а“, 154 „г“ 170 „ж”; в землището на с. Раково, Община Сливен; подотдели 344 „а“, 344
„е“, 345„а“ и 345 „б“ в землището на село Горно Александрово, Община Сливен;
подотдел 20 „а“, в землището на с.Стара река, Община Сливен; подотдели- 303„в“, 308
„в“ в землището на с.Блатец, Община Сливен; подотдели- 384„в“ и 384 „ж“ в
землището на с.Глушник, Община Сливен; подотдели- 350„б“, 351 „ж“ 352 „д“ , 352 „з“
в землището на с.Трапоклово, Община Сливен; подотдели- 615„н“, 615 „п“, 615 „р“, в
землището на гр. Кермен, Община Сливен, с предвидени отгледни сечи –
прореждане;
подотдели 145„в“, 146 „г1(част от 146 „г“)“, 146“е“, 147„а“,171„в“, 176“ж“, 176
„ц“, 177“а“, 190 „а“, 192 „а“, 192 „б“, 194 „о“, в землището на с. Раково, Община
Сливен; подотдели 44 „и“ 44 „к“ и 44 „о“ в землището на село Стара река, Община
Сливен; подотдели 303 „а“, 304 „б“, 304 „д“ 306 „в“, в землището на село Блатец,
Община Сливен; подотдел 345 „в“, в землището на село Горно Александрово, Община
Сливен; подотдели 352 „б“, 352 „г“ и 352 „е“ в землището на село Трапоклово, Община
Сливен; подотдели 746 „б“ и 746 „в“, в землището на гр. Сливен, Община Сливен, с
предвидена отгледна сеч – пробирка;
подотдели 145 „а“, 146 „а“ и 171 „а“ в землището на село Раково, Община
Сливен, с предвидена принудителна сеч;

подотдели 146 „г2( част от 146 „г“)“, 169 „д“, 170 „и“ ,171 „б“, 173 „в“ 173 „и“,
176 „л“, 176 „д“ 178 „б“, 194 „а“ и 194 „ж“ в землището на село Раково, Община
Сливен; подотдели 20 „б“ , 20 „в“, 42 „и“, 42 „л“ и 44 „м“, в землището на село Стара
река, Община Сливен, с предвидена възобновителна сеч – групово – постепенна;
подотдели 303 „б“, 303 „г“, 303 „ж“, 304 „а“, 304 „г“, 305 „а“, 305 „б“, 305 „г“,
307 „а“, 307 „б“, 307 „в“, 308 „а“, 308 „б“, 309 „а“, 309 „б“ и 309 „д“, в землището
на село Блатец, Община Сливен; подотдели 327 „в“, 327 „е“, в землището на село Горно
Александрово, Община Сливен; подотдели 174 „в“, 194 „р“, и 194 „с“ в землището на
село Раково, Община Сливен; подотдел 392 „а“, в землището на село Глушник, Община
Сливен, с предвидена възобновителна сеч - крактосрочно– постепенна;
подотдел 306 „а“, в землището на село Блатец, Община Сливен; в подотдел 125
„ж1“, в землището на село Божевци, Община Сливен с предвидена постепеннокотловина сеч, да бъдат включени в ЛФ 2020.
3.
Ползването на дървесина от общински горски територии собственост на Община
Сливен за подотделите посочени в т.2 от Решението, да се осъществи съгласно
чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти, съобразно одобреното количество по т.1, след утвърден
график съгласно чл.9, ал.1,т.3,чл.50,т.4 и чл.67 ал.1, т.4 от НУРВИДГТДОСПНГП, по
минимални цени утвърдени с Решение № 510/ 16.12.2016г. на Общински съвет Сливен,
а за сухата дървесина по минимални цени, съгласно т.3 от Решение № 1678/
18.07.2019г. на Общински съвет Сливен.
Възлагане изпълнението на дейността добив на дървесина да се извърши по
реда на чл.12 от НУРВИДГТДОСПНГП, а продажбата на добита дървесина, съгласно
чл.66 ал.1,т.1 или т.2; ал.2 т.1 и т.3 от НУРВИДГТДОСПНГП. Продажбата на стояща
дървесина на корен по сортименти да се осъществи, съгласно чл.49 ал.1 т.1 и т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП.
4.
В случай, че някои от подотдели от одобрения годишен план за ползване на
дървесина от горски територии-собственост на Община Сливен за 2020г. не се усвоят,
то ползването им да се прехвърли през 2021г.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 35
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изпълнение на двупосочна велоалея с
ширина 2,10 м. върху съществуващ тротоар от западната страна на ул. „Радой
Ралин“ от кръгово кръстовище „Розова градина“ до пресичането с бул. „Хаджи
Димитър“.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен изпълнява проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Една от
дейностите в проекта е изграждане на мрежа от велоалеи, позволяваща придвижването
с велосипеди от най-големите квартали на Сливен до централна градска част.
С цел осигуряване на свързаност между велоалеите по бул. Бургаско шосе“ и бул.
„Хаджи Димитър“ е необходимо изграждане на велоалея по ул. „Радой Ралин“ от
кръгово кръстовище „Розова градина“ до пресичането с бул. „Хаджи Димитър“. За да
не възпрепятства ползвателите на жилищни и офис сгради от източната част на
улицата, са предвидени дейности върху западната част на „Радой Ралин“, от страна на
реката. Улицата, в тази си част, има следните заварени дадености: изграден тротоар от
щампован бетон; дървесна растителност от вътрешната страна на тротоара, естествен
наклон на повърхността, в посока коритото на реката, изградени подземни
комуникации от техническата инфраструктура. Всички тези налични особености на
терена не позволяват осигуряването на минималния габарит на двупосочна велоалея –
2,50 м.
Съгласно параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на НАРЕДБА №
РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортната система на урбанизираните територии, отклонения от гореописаната
норма са допустими, в случай на интервенции в застроени територии със съществуваща
инфраструктура, с оглед съобразяване със заварени специфични дадености.
Отклонението е допустимо с мотивирано решение на общинския съвет и при доказани
технически параметри на безопасност, съгласувани с органите по безопасността на
движението, и при съобразяване с предвижданията на подробните устройствени
планове и схемите към тях.
В тази връзка казусът е разгледан на заседание, проведено на 03.12.2019 г. на
Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата и транспорт в Община
Сливен. Комисията е приела изграждането на велоалеята да бъде с ширина 2,10 м.
върху съществуващия тротоар от западната страна по ул. „Радой Ралин“, с оглед
съобразяване с даденостите на терена.

Във връзка с гореизложеното и параграф 8 от Преходни и заключителни
разпоредби на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии,
както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за изпълнение на двупосочна велоалея с ширина 2,10 м. върху
съществуващ тротоар от западната страна по ул. „Радой Ралин“ от кръгово кръстовище
„Розова градина“ до пресичането с бул. „Хаджи Димитър“ при следните мотиви:
 съобразяване със заварените специфични дадености на терена:
- изграден тротоар от щампован бетон;
- съществуваща дървесна растителност от вътрешната страна на тротоара;
- естествен наклон на повърхността, в посока коритото на реката;
- изградени подземни комуникации от техническата инфраструктура.
 осигуряване на свързаност между велоалеите по бул. Бургаско шосе“ и бул.
„Хаджи Димитър“.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на управителя на
„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 511/16.12.2016 г. на Общински съвет-Сливен, за управител на
„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД е избран Д-р Атанас Грунов.
Срокът на договора за управление изтича на 28.01.2020 г.
За периода 2017-2019 г. е постигнато стабилизиране на финансовото
състояние на дружеството, изразяващо се в подобряване на материално-техническата
база, нарастване на реализираните приходи от дейността и печалбата. Икономическите
показатели на дружеството бележат подобрение през годините на управление на Д-р
Грунов:

Показатели
Печалба за текущата година –
хил. лв
Общо приходи - хил. лв

2017

2018

Към 30.09.2019

17

61

47

1 199

1 376

1 080

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.
37, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Продължава договора за управление на управителя на „Диагностичноконсултативен център 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен, Д-р Атанас Грунов, с още един
мандат, поради показани добри финансови резултати, считано от 28.01.2020 г. Всички
останали клаузи в договора остават непроменени.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен да продължи договора за управление на
„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен с Д-р Атанас
Грунов.
В едномесечен срок от продължаване договора за управление, Д-р Атанас Грунов да
представи в Общински съвет – Сливен и на Кмета на Община Сливен бизнес-програма
за управление на Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен за
следващите три години.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4
от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет
определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината,
реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между

превозвачите, както и минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а,
ал.10 и ал.11 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от Наредба №
34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници предлагам на Общински съвет
Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменя Решение № 1367 / 15.11.2018 г. на Общински съвет Сливен.
2. Определя 340 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията
на Община Сливен.
3. Ред и условия за разпределение на броя автомобили по т.2
3.1. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава
от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице по
ред определен в чл.24а от Закон за автомобилните превози.
3.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия
ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на
неговата валидност.
3.3. Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на пътници се
извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови
автомобили от утвърдения по т.2 от настоящото решение.
3.4. Разпределението на общия брой таксиметрови автомобили между
превозвачите се осъществява в условията на лоялна конкуренция, без да
се създава монополно положение в полза на един или няколко
превозвача.
4. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
Община Сливен
4.1 минимални цени за 1 км./пробег
- дневна тарифа – 0,78 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
4.2. максимални цени за 1 км./пробег
- дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и дейността
на общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация правя промяна в проекта за решение на мое предложение Ваш вх. № 30-

00-1258/18.11.2019 год. относно таксиметров превоз на пътници на територията на
община Сливен както следва:
§1. Създава нова точка 4.3. със следния текст „първоначалната такса не може да
надвишава цената на 1 км./пробег по съответната тарифа в населеното място с повече
от 50%.
§2. Създава нова точка 4.4. със следния текст „цената на една минута престой, не
може да надвишава 50% от цената на 1 км/пробег по съответната тарифа.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка в
землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп
до ПИ 67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За сервиз и складова база за
селскостопанска техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен, в Общинската
администрация е постъпило заявление от ЕТ“Леонид Леонидов“ и ЕТ“Башев-Георги
Башев“ за разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имоти с
идентификатори 67338.48.34 и 67338.48.35, с НТП съответно „за селскостопански,
горски, ведомствен път“ и „дере“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ
67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и одобряване задание за неговото
проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава на ЕТ“Леонид Леонидов“ и ЕТ“Башев-Георги Башев“ за тяхна сметка
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания – изграждане на пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.48.34 и
67338.48.35, с НТП съответно „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „дере“,
за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За
сервиз и складова база за селскостопанска техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася,
РУМЕН ИВАНОВ
За Кмет на Община Сливен
Съгл.Заповед № РД15-3024/29.11.2019г.

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел НН в
землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект в
ПИ 67338.437.431, местност „Башчардак“, землище гр.Сливен, в Общинската
администрация е постъпило заявление от „Електроразпределение ЮГ“ЕАД за
разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на ел.кабел НН от съществуващ стълб №1, находящ се в ПИ
67338.437.446, от ВИ 3, ТП “Башчардак“, до ново ел.табло, разположено на
югозападната граница на ПИ 67338.437.431, с НТП „за вилна сграда“, за захранване на
сграда в ПИ 67338.437.431 и преминаващ през ПИ 67338.437.446, НТП „за друг
поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост, всички в местността
„Башчардак“, землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Дължината на трасето е 65м.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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 ел.кабел НН от съществуващ стълб №1, находящ се
в ПИ 67338.437.446, от ВИ 3, ТП “Башчардак“, до ново ел.табло, разположено на
югозападната граница на ПИ 67338.437.431, с НТП „за вилна сграда“, за захранване на
сграда в ПИ 67338.437.431 и преминаващ през ПИ 67338.437.446, НТП „за друг
поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост, всички в местността
„Башчардак“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землищата на
с.Глуфишево и с.Чокоба, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на резервна връзка между ел.провод 20кV „Тракия“ и
ел.провод 20кV „Крушаре“ чрез нов ел.кабел 20кV в землищата на с.Глуфишево и
с.Чокоба, общ.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от
„Електроразпределение ЮГ“ЕАД за разрешаване изработването на проект за ПУП парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20кV от
съществуващ ЖР стълб №49 на ВЛ 20кV „Тракия“, находящ се в регулационните
граници на с.Глуфишево, общ.Сливен до съществуващ ЖР стълб №18 на ВЛ 20кV
„Крушаре“, находящ се в ПИ 000045 в землището на с.Чокоба, общ.Сливен и
преминаващ през ПИ 000238 и ПИ 000237 в землището на с.Глуфишево, с НТП „местен
път“, общинска собственост и ПИ 000045 в землището на с.Чокоба, с НТП „местен
път“, общинска собственост и одобряване задание за неговото проектиране. Дължината
на трасето извън границите на населените места е 2702 м.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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 ел.кабел 20кV от съществуващ ЖР стълб №49 на

ВЛ 20кV „Тракия“, находящ се в регулационните граници на с.Глуфишево, общ.Сливен
до съществуващ ЖР стълб №18 на ВЛ 20кV „Крушаре“, находящ се в ПИ 000045 в
землището на с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през ПИ 000238 и ПИ 000237 в
землището на с.Глуфишево, с НТП „местен път“, общинска собственост и ПИ 000045 в
землището на с.Чокоба, с НТП „местен път“, общинска собственост и одобрява задание
за неговото проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел
в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №1369 от 15.11.2018г. Общински съвет – Сливен 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 eл.кабел от съществуващ стълб №23, ВЛ“Блатец“, ПС
“Индустрия“, находящ се в ПИ 67338.53.31, до ПИ 67338.35.73, отреден „За складова
база за строителни материали”, местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и
одобрява задание за неговото проектиране. С Решение №474 от 17.11.2016г. Общински
съвет – Сливен 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 eл.кабел от съществуващ БКТП, находящ се
в ПИ 67338.8.30, местност „Рамануша“, до ПИ 67338.35.73, отреден „За складова база
за строителни материали”, местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране. С протокол №26/11.10.2019г. Общинският експертен
съвет по устройство на територията прие проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за трасе на eл.кабел средно напрежение
от съществуващ ЖР стълб №23, ВЛ“Блатец“, ПС “Индустрия“, находящ се в ПИ
67338.53.31 до нов БКТП в ПИ 67338.8.34 и eл.кабели ниско напрежение от нов БКТП в
ПИ 67338.8.34 до ПИ 67338.35.73, отреден „За складова база за строителни материали”,

преминаващи през ПИ 67338.53.31 с НТП „полски път“, ПИ 67338.53.33 с НТП „дере“,
ПИ 67338.53.34 с НТП „първостепенна улица“, ПИ 67338.47.47 с НТП „първостепенна
улица“, ПИ 67338.251.5 с НТП „първостепенна улица“ и ПИ 67338.35.65 с НТП „местен
път“, всички общинска собственост, в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен.
Трасето е с дължина 747.6 м и сервитутна зона по 2.0 м от двете страни.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.85/2019г. на
Държавен вестник. Възложител на проекта е “ЕрЮГ“ЕАД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на eл.кабел средно напрежение от съществуващ ЖР стълб №23,
ВЛ“Блатец“, ПС “Индустрия“, находящ се в ПИ 67338.53.31 до нов БКТП в ПИ
67338.8.34 и eл.кабели ниско напрежение от нов БКТП в ПИ 67338.8.34 до ПИ
67338.35.73, отреден „За складова база за строителни материали”, преминаващи през
ПИ 67338.53.31 с НТП „полски път“, ПИ 67338.53.33 с НТП „дере“, ПИ 67338.53.34 с
НТП „първостепенна улица“, ПИ 67338.47.47 с НТП „първостепенна улица“, ПИ
67338.251.5 с НТП „първостепенна улица“ и ПИ 67338.35.65 с НТП „местен път“,
всички общинска собственост, в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация за
кв.4, кв.12 и кв.30, с.Глушник, общ.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
Със заповед № РД 15-1617 от 23.05.2019г. Кметът на Община Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – план за регулация за кв.4, кв.12 и кв.30, с.Глушник,
общ.Сливен, с предложение за провеждане на регулационните рамки на кв.4, кв.12 и
кв.30 по границите на имотите, промяна на трасето и габарита на проектните улици от

о.т.10 до о.т.14 и от о.т.11 до о.т.42 и отпадане на част от предвидените в кв.12 УПИ с
обществено предназначение. С протокол-решение №14 от 14.06.2019г. Общинския
експертен съвет по устройство на територията прие проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация за кв.4, кв.12 и кв.30, с.Глушник, общ.Сливен.
Промяната е във връзка с установена значителната разлика между проектните улици
между кварталите и тези, изградени на място, които са и с налични надземни и
подземни комуникации. На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ изработеният проект на ПУП
е съобщен на заинтересуваните лица със съобщение изх.№ОРД 03-442 от 24.06.2019г.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.7 от
ЗОС предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – план за регулация за части от кв.4, кв.12
и кв.30, с.Глушник, общ.Сливен, като се променят уличната регулация от о.т.10 до
о.т.14 и от о.т.11 до о.т.42, южната регулационна граница на кв.4 и северната и
югоизточната регулационни граници на кв.30 и граничещите с тях УПИ в съответните
квартали, както и северозападната регулационна граница на кв.12, където отпадат УПИ
VІІІ-„За озеленяване“, УПИ ІХ-„За търговия“ и УПИ Х-„За озеленяване“ и се образува
нов УПИ VІІІ-„За озеленяване“.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 43
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Относно:

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.99.138,
м. „Кише дермен“ землище гр. Сливен, общ. Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред
за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти
извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание

заявление №4704-3934/12.11.2019г. от „Голдинс“ ООД, с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица № 15-990843-31.10.2019г. от
СГКК-гр.Сливен, документ за собственост и планово задание от възложителя по чл.125
от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от изработването на
плана. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен , одобрен със Решение №1509 от
21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, имотът е земеделски и попада в зона с
възможност промяна на предназначението му в имот с предимно производствена
дейност. Целта на плана е промяна на предназначението на имот с идентификатор
67338.99.138, м. „Кише дермен“ землище гр. Сливен, общ. Сливен от земеделски в
имот „За електроенергийно производство“. Предвижданията на изготвеното задание
е в съответствие с ОУП на община 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
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане
от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с
идентификатор 67338.99.138, м. „Кише дермен“ землище гр. Сливен, общ. Сливен с
цел промяна на предназначението на имота „За електроенергийно производство ”,
като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.99.138., м. „Кише
дермен“ землище гр. Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 44
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.435.19 и 67338.435.20,
м.“ БАШЧАРДАК“ , землище на гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти
извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание
заявление №9400-20069/14.10.2019г. от С. М. с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скици №15-899059/4.10.2019г. и
№15-898941/4.10.2019г. от СГКК-гр.Сливен , с документ за собственост и планово
задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за
необходимостта от изработването на плана. Съгласно действащия ОУП на Община
Сливен , одобрен със Решение №1509 от 21.03.2019 на Общински съвет-Сливен,
имотът попада в зона „Сср“ - терени за земеделски нужди с възможности за промяна на
предназначението. Имотът в момента е със начин на трайно ползване (НТП) земеделска земя.
Целта на плана е смяна на предназначението на имоти с
идентификатори 67338.435.19 и 67338.435.20, м.“ БАШЧАРДАК“ , землище на гр.
Сливен, от земеделски имоти в имоти за „Ниско жилищно застрояване“ (Жм) до 7м .
Предвижданията на изготвеното задание е в съответствие с ОУП на община Сливен.
На основание на 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 предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имоти с
идентификатори 67338.435.19 и 67338.435.20, м.“ БАШЧАРДАК“ , землище на гр.
Сливен с цел смяна на предназначението на имотите в имоти за „Ниско жилищно
застрояване“ (Жм), като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имоти с идентификатори 67338.435.19 и
67338.435.20, м.“ БАШЧАРДАК“ , землище на гр. Сливен ;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 45

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Относно:

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.48.24,
м. „Сливенски кър“ землище гр. Сливен, общ. Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти
извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание
заявление №9400-22307/14.11.2019г. от М. Д. А., с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица № 15-912636-08.10.2019г. от
СГКК-гр.Сливен, документ за собственост и планово задание от възложителя по чл.125
от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от изработването на
плана. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен , одобрен със Решение №1509 от
21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, имотът е земеделски и попада в зона с
възможност промяна на предназначението му в имот с предимно производствена
дейност. Целта на плана е промяна на предназначението на имот с идентификатор
67338.48.24, м. „Сливенски кър“ землище гр. Сливен, общ. Сливен от земеделски в
имот
„За складова база за съхранение на селскостопанска техника“.
Предвижданията на изготвеното задание е в съответствие с ОУП на община 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
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане
от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с
идентификатор 67338.48.24, м. „Сливенски кър“ землище гр. Сливен, общ. Сливен с
цел промяна на предназначението на имота „За складова база за съхранение на
селскостопанска техника ”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.48.24., м.
„Сливенски кър“ землище гр. Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 46
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в
Община Сливен за 2020 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Съгласно разпоредбата на чл. 26а ал. 1 на Закона за народните читалища /ЗНЧ/
председателите на народните читалища на територията на съответната община
ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност
през следващата година. В изпълнение на горната разпоредба са внесени предложения
от председателите на народните читалища на територията на община Сливен, които са
обобщени, поради което на основание чл. 26а ал. 2 на ЗНЧ внасям за разглеждане и
приемане от Общинския съвет Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в Община Сливен за 2020 година.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА
предлагам Общинският съвет да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за
2020година.

ВНАСЯ ,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2020 ГОДИНА
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за
2020 година е създадена в изпълнение на чл. 26а ал.2 от Закона за народните
читалища /ЗНЧ/ въз основа на направените за дейността им през 2020 година
планове.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен
цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като

културно-просветни, обществени, информационни центрове, реализиращи
разнообразни дейности, целящи съхранението на традицията и културната
идентичност, изпълняващи и задачи от държавната и общинската културна
политика. Читалищата се развиват според потребностите на различните времеви
периоди и общности в страната. Народните читалища са обществени организации,
отворени за всички членове на общността и се характеризира с общодостъпността
на дейностите си.
Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и
финансиране на читалищните дейности.
I.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културнопросветни задачи. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/.
На територията на Община Сливен своята дейност осъществяват 55 народни
читалища. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за народните читалища, същите
придобиват качество на юридически лица с вписването им в Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел- Агенция по вписванията. Крайният срок за
пререгистрация в Агенцията по вписванията е е 31.12.2020г.. 53 от читалищата в
община Сливен са предали годишните си планове за 2020г. Няма подадена
информация от НЧ „Христо Кючуков 2013” и НЧ „Христо Ботев”, с. Бинкос.
Читалище „Христо Кючуков 2013” е практически несъществуващо, тъй като от
години няма информация за развиване на дейност, съгласно разпоредбите на Закона
за народните читалища /ЗНЧ/. Читалището в село Бинкос беше пререгистрирано в
регистъра на ЮЛНЦ през месец октомври 2018г., но също няма данни за актуален
членски състав и план за работа през 2020г. Двете цитирани читалища не разполагат
с щатни бройки и не би следвало да участват в разпределението на държавните и
общински субсидии за 2020г.
Община Сливен се характеризира с развита културна инфраструктура, за която
съществен принос имат и народните читалища, особено за съхранение и развитие на
духовните ценности и традиции в малките населени места, за развитие на ефективна
културна дейност като устойчив фактор за развитие на местните общности.
Активно е взаимодействието на Община Сливен с народните читалища, изградено
на основата на партньорство, при спазване на законодателството и основано на
принципите на отчетност, публичност и прозрачност. Народните читалища имат
потенциал да способстват за задоволяване на определени културни и образователни
потребности и за засилване на гражданското участие. Функционирането на
читалищата в населени места, в които няма училища или детски градини мотивира
стремежа към образование, култура и и гражданска позиция.
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на
читалищата като обществени институции, имащи значение за развитието на
местните общости, като фактор за местното културно, образователно и
информационно развитие. Тя цели още подпомагане на организирането и
реализацията на комплекса от дейности за повишаване активността на читалищните
настоятелства за съхраняване на българските традиции и създаване на благоприятна
среда за получаване на образователни, културни, административни и обществени

услуги от всички възрастови и социални групи имащи достъп до читалищата в
общината.
IІІ. ОСНОВНИ
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2020г.

В

1. Осъществяване на основната им дейност и прилагането на съвременни
форми на работа:
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото и
традициите, запазване и укрепване на националното самосъзнание и културната
идентичност, на обичаите на българския народ и конкретното населено място.
- запазване и развитие на българските традиции и обичаи, песенното и
танцово наследство.
- развитие на любителското творчество, разширяване работата с
различни възрастови групи и привличане на млади хора.
2. Народните читалища като съвременни културно-просветни и информационни
центрове:
- засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление
и формирането на активно гражданско общество.
- осигуряване на достъп до информация и комуникация чрез
превръщането на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и
информационно осигуряване на населението.
- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните
социални групи.
3. Поддържане и развитие на материалната и материално- техническата база на
народните читалища:
- чрез финансиране на основни и текущи ремонтни дейности със средства
от общинския бюджет.
- чрез собствени приходи и кандидатстване и реализиране на проекти.
ІV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Поддържането и функционирането на библиотеки и читални е една от основните
дейности на народните читалища. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки
и имат образователни, информационни и културни функции. Читалищната библиотека
е културният институт във всяко малко населено място, в който се събират, обработват,
организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други
произведения и информация, включително за книжовното и литературно културно
наследство. Те осигуряват правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до
информационно обслужване и съдействат за изграждането на гражданското и
информационно общество. Читалищните библиотеки са изградени на принципите на
близост, достъпност и оперативност. Тринайсет читалища в община Сливен работят по
проекта на Фондация „Глобални библиотеки- България”. И през 2020г. година усилията
на читалищата за подобряване качеството на библиотечните и информационни услуги
ще бъдат насочени към:

 Обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература,
участие в проектни сесии на Министерството на културата и осигуряване на дарения.
 Целенасочена дейност с деца и младежи за приобщаване към книгата и четенето
чрез развиването на различни форми на дейност: организиране на детски утра, срещи с
детски автори и други. Читалищата, посредством своите библиотеки са единственият
проводник на ограмотяване или самоусъвършенстване и повишаване на нивото на
грамотност в малките населени места, в които не винаги има и училище.
 Отбелязване годишнини на български и световни писатели и творци; срещи с
местни и национални творци.
 Провеждане на образователни викторини по повод годишнини на бележити
дейци и дати от българската история.
 Постигане на устойчивост на дейностите по проект „Българските библиотеки –
място за достъп до информация и комуникация за всеки” чрез Фондация „Глобални
библиотеки – България”.
 Организиране на информационни кампании в партньорство с органите на
местното самоуправление, свързани с реализирането на дейности за развитие на
обществените процеси във всички сфери на обществения и социалния живот.
 Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
 Участие в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи.
 Набиране на представителни колекции от чуждестранна литература във всички
области на знанието.
 Съхраняване, набавяне и опазване на ръкописи, архивни документи, редки и
ценни старопечатни книги.
2.
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
И
ЛЮБИТЕЛСКО
ТВОРЧЕСТВО
Към читалищата в Община Сливен работят самодейни състави, школи по
изкуствата, клубове и други форми, чрез които читалищните настоятелства развиват
художествено-творческа дейност:
2.1. Любителски състави
2.1.1. Временни
- коледари – Мечкарево, Ковачите, Глушник, Николаево, Младово,
Драгоданово, Бяла, Тополчане, Трапоклово;
- кукери – Сотиря, Глушник, Г. Александрово, Трапоклово, Блатец, Тополчане,
Камен, Драгоданово, Гергевец;
- лазарки – Драгоданово, Тополчане, Самуилово, Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
– певчески - „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”,
НЧ „Единство 1939”, НЧ „Христо Ботев 1897”, НЧ „Дружба 1993”, група
„Читалищни славеи” при Сдружение „Читалища, в град Сливен, в селата –
Трапоклово, Драгоданово, Калояново, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба,
Самуилово, Ковачите, Злати войвода, Гергевец, Старо село, Селиминово,
Гавраилово, Чинтулово, Бяла, Стара река, Божевци, Николаево, Кермен, Биково;
- танцови - НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860”, НЧ
„Христо Ботев 1897”, в град Сливен, в селата – Тополчане, Желю войвода,
Крушаре, Самуилово, Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Кермен; Младово
- автентичен фолклор - Николаево, Биково, Ковачите, Трапоклово, Калояново,
Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла,
Божевци, Младово;

- театрални състави – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „ Зора 1860” в град Сливен, НЧ
«Просвета 1935”, с. Глушник;
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008”, НЧ „Зора 1960” в град Сливен,
НЧ” Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.2. Школи по изкуствата –НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”, в град
Сливен, НЧ „Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.3. Етнографски сбирки - Крушаре, Желю войвода, Гавраилово.
3. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2020г.:
3.1. Събори
3.1.1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри”- НЧ „Даскал Д.
Димов 1908”, с. Жельо Войвода- месец февруари/март 2020г.
3.1.2.
На събор край Тунджа- с. Крушаре, м. юни 2020г., на който ще се
проведе и класиране за участие в националния събор „Копривщица”.
3.1.3. Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”, НЧ „Зора 1860”, 2020г..
3.1.4. Театрален фестивал „Сцена под сините камъни“, м. април, НЧ „Зора
1860”, 2020г..
3.1.5. Национален фолклорен събор „Копривщица“- м. август 2020г.
3.1.6. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с.
Гавраилово- месец юли 2020г.
3.1.7. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925”
с. Мечкарево – 26.12.2020г.
3.2. Местни празници
3.2.1. Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен ; НЧ „Къньо Мераков
1928”, с. Блатец
3.2.2. Местни кукерски игри- НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник; НЧ „Петър
Берон 1934” , с. Тополчане; НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово; НЧ
„Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен; НЧ
„Искра 1932”, с. Калояново;
3.2.3. Ден на лозаря и виното- НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево; НЧ
„Пробуда 1938”, с. Панаретовци; НЧ „Искра 1932”, с. Калояново
3.2.4. Лазаруване – НЧ „Д-р Петър Берон 1934”, с. Тополчане; НЧ „Светлина
1928”,с. Самуилово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен; НЧ „Изгрев 1928”,
с. Драгоданово, НЧ „Хр. Ботев 1929”, с. Младово, НЧ „Отец Паисий
1928”, с. Трапоклово
3.2.5. Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла, НЧ „Слънце 1928” с.
Гавраилово
3.2.6. Гергьовден – НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода ; НЧ „Отец Паисий
1928” , с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен;
3.3. Годишнини на читалища
3.3.1. НЧ „Зора 1860“- 160 години
3.3.2. НЧ „Надежда 1950“- 70 години
3.3.3. НЧ „Възраждане 1980“, кв. „Дебела кория“- 40години
3.3.4. НЧ „Просвета 1935“, с. Глушник- 85 години

3.3.5. НЧ „Просвета 1925“, с. Мечкарево- 95 години
3.3.6. НЧ „Светлина 1930“,с. Чинтулово- 90 години
3.3.7. НЧ „Труд 1905“, с. Стара река- 115 години

3.4. Чествания на бележити дати и събития
3.4.1. Трети март- Освобождението на България
3.4.2. 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
3.4.3. 6-ти септември- Съединението на Княжество България с Източна Румелия
3.4.4. 22-ри септември- обявяване на независимостта на България
3.4.5. 1-ви ноември- Ден на народните будители
3.4.6. 21-ви ноември- Ден на християнското семейство
3.4.7. 85 години от рождението на Дамян Дамянов
3.4.8. 180 години от рождението на Хаджи Димитър
3.4.9. 180 години от рождението на Стефан Караджа
3.4.10. 200 години от рождението на Сава Доброплодни

V.. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Приоритет през 2020г. е подобряване на условията за работа на щатните
работници в читалищата, потребителите на услуги и самодейците, чрез подобряване
на материално-техническите бази. Сградата на НЧ „Просвета 1924”, с. Злати
Войвода има неотложна нужда от ремонт. НЧ „Надежда 1950” се помещава в
сградата на центъра за административно обслужване. Почти всички читалища на
територията на община Сливен се помещават в имоти общинска собственост,
предоставени им с решение на Общински съвет Сливен за ползване и стопанисване,
докато развиват дейност като народни читалища. Читалищата, които не се
помещават в имоти общинска собственост са: НЧ „Зора 1860”, НЧ „Карандила
джипси 2008”, НЧ „Константин Константинов 2013”, НЧ „Йордан Русчев- Данко
2017”. Общинската администрация ще продължи да залага средства за
поддържането и ремонта на читалищните сгради.
VI. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Всички читалищни председатели са задължени да следят за
актуалността на законовата рамка, касаеща административната и творческа дейност
на читалищата.
- Общинска администрация следи за законовите промени, свързани със
законосъобразното и пълноценно функциониране на читалищата и ги свежда до
вниманието на ръководствата на читалищата. Администрацията ще проведе среща с
РЕКИЦ- Сливен и сдружение „Читалища”- Сливен за провеждане на обучителни
модули по актуални теми.
- Проучване и прилагане на добри практики. Всички читалищни
секретари и читалищни настоятелства следва да обменят опит с читалища от
региона и страната, с оглед актуализиране на дейността си, при налични работещи
практики.

VII. ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2020г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- държавна и общинска субсидия, разпределени съгласно изискванията на
Закона за народните читалища;
- финансова подкрепа на събития /събори, фестивали, годишнини/ чрез
културния календар на Община Сливен и с Решения на Общински съвет Сливен;
- кандидатстване по проекти към Министерството на културата и проекти
с неправителствени организации;
- други източници: членски внос, наеми на помещения, рента от
земеделска земя, дарения. Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища,
читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство,
като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели.
Народните читалища не разпределят печалба.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Програмата е отворена за допълнения и изменения.

Т. 47
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Лидия Димитрова – общински съветник, председател
на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен бяха входирани следните искания за отпускане на
финансови средства от:
1. ДГ „Калина“- гр.Сливен, за честване 60 години от откриването на детската
градина;
2. ПК „Славяне“, за осигуряване на транспорт, за участие във фестивал на
фронтовата песен „Альоша“ и фестивал „Сребърна чучулига“.
3. Кметство с. Гавраилово, общ.Сливен, за организиране, озвучаване и награден
фонд за участниците в Детски празник в селото;

4. НЧ „Пробуда-1938“ - с. Панаретовци, общ.Сливен,
провеждане на Коледен концерт.

за организиране и

ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свои заседания разгледа
исканията и прие решения да предложи на Общинския съвет отпускането на
финансови средства на гореизброените организации.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският
съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на НЧ
„Пробуда-1938“ - с. Панаретовци, общ.Сливен, за наем зала и озвучаване на Коледен
концерт.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение № 9 „
Разпределение на средствата по Решение №254/1997г. на Общински съвет Сливен“.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева на:
1. ДГ „Калина“ - гр.Сливен за наем зала, озвучаване, заснемане, украса, награди и
материали за групите, по случай 60 години от откриването на детската градина.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за юбилейни годишнини на
образователни и културни институции“ на Приложение № 9 „ Разпределение на
средствата по Решение №254/1997г. на Общински съвет Сливен“.
2. ПК „Славяне“, за транспортни разходи, за участие във фестивал на фронтовата
песен „Альоша“ и фестивал „Сребърна чучулига“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение № 9 „
Разпределение на средствата по Решение №254/1997г. на Общински съвет Сливен“.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на
Кметство с. Гавраилово, общ.Сливен, за организиране, озвучаване и награден фонд за
участниците в Детски празник в селото;
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.2 „Средства за съфинансиране на
екипировка и пътувания за участия в Международни и национални образователни и
културни програми на деца и ученици от групи и състави на бюджетна издръжка“ на
приложение №9„ Разпределение на средствата по Решение №254/1997г. на Общински
съвет Сливен“.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да обявяват или
рекламират спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретните
инициативи.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до
30.04.2020год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
VI. Отменя подточка 1, към точка III, на Решение № 1683 от 18.07.2019г. на
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА

Т. 48
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Павлов – общински съветник, председател
на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпиха заявления от граждани за финансова помощ и
становища по тях от общинската администрация както следва:
1. С. С. А. от гр.Сливен, за закупуване на медикаменти и лечение;
2. Т. Н. Т. от гр.Сливен, за битови нужди;
3. И. В. И. от гр. Сливен, за покриване на разходи за лечение;
4. Й. А. Б. от гр.Сливен, за лечение и битови нужди;
5. Т. В. В. от гр.Сливен, за закупуване на медикаменти и лечение;
6. М. К. К. от гр.Сливен, за покриване на разходи за лечение;
7. Г. И. Г. от гр. Сливен, за лечение и битови нужди;
8. А. Б. К. от гр.Сливен, за покриване на съпътстващи разходи за лечение на
детето му – Д. А. Б.
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика на свои заседания разгледа
заявленията и прие решения да предложи на Общинския съвет да подпомогне
гореизброените граждани.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 / двеста / лева на:
1. С. С. А. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ул. ………….. за закупуване на
медикаменти и лечение;
2. Т. Н. Т. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ул. ………….. за битови нужди;
3. И. В. И. с ЕГН ……………. от гр. Сливен, ул. ……………, за покриване на
разходи за лечение;
4. Й. А. Б. с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………... за лечение и битови нужди;
5. Т. В. В. с ЕГН ………….. от гр.Сливен, ул. ……………. за закупуване на
медикаменти и лечение
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 / петстотин / лева на:
1.М. К. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ул. ………….., за покриване на разходи
за лечение;
2. Г. И. Г. с ЕГН …………. от гр. Сливен, ……………. за разходи, съпътстващи
лечението на дъщеря му М. Г. И., с ЕГН …………….

III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 / осемстотин / лева на А. Б. К. с
ЕГН ………… от гр.Сливен, ул. ………… за покриване на съпътстващи разходи за
лечение на детето му – Д. А. Б., с ЕГН …………….
IV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет ”.
V. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 30.04.2020г.
разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна
политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

