ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 259
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
юли 2020 г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.
3. 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.

4. Приложение № 6 - Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за 2020 г.
5. Приложение № 7 – Предложение субсидия за спортни клубове и
разходи за финансиране на спортни прояви - 2020 година.
6. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 260
Изменение 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.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение 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., както следва:
№

Наименование на разходите

1

Събиране и транспортиране на отпадъци и
осигуряване на съдове за отпадъци

1.1

Събиране и транспортиране на отпадъци от
oбщина Сливен

1.2

прогноза 6м. нова поръчка

1.3

Събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.
Всичко по 1

2

2.1

2020 г.
план лв.

2020 г.
изменение
лв.

разлика

3 649 983

3 649 984

0

437 492

437 492

0

7 500

7 500

0

4 094 975

4 094 976

0

1 836 775

1 836 775

0

Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване
мониторинг на депа или други
съоръжения за третиране на отпадъци
вкл. отчисления по чл.60 и чл.64
Предварително третиране (сепариране) преди
депониране на битови отпадъци

2.2

Депониране на битови отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци .

2.3

Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол

227 674

227 674

0

9 000

9 000

0

700

700

0

Транспорт на инфилтрат РДНО

60 480

60 480

0

Пречистване на инфилтрат РДНО

15 120

15 120

0

Технически и консултантски услуги за РДНО

20 000

30 000

10 000

250 000

250 000

0

355 300

365 300

10 000

6 000

6 000

0

1 000

1 000

0

60 480

60 480

0

15 120

15 120

0

200 000

200 000

0

4 000

4 000

0

Технически и консултантски услуги ДНО

20 000

8 000

-12 000

Текущи ремонти закрито ДНО

30 000

30 000

0

336 600

324 600

-12 000

19 936

19 936

0

2 128 000

2 128 000

0

0

2 000

2 000

4 904 285

4 904 285

0

883 246

883 246

0

168 000

168 000

0

55 005

55 005

0

Мониторинг на регионално депо.
Абонамент за информационнa
система Депо Инфо

Текущи ремонти РДНО
вс. Поддържане и експлоатация РДНО,
Ямбол
Следексплоатационни грижи за закрито
2.4.
ДНО,Сотиря.
Mониториг въздух и води нa закрито ДНО
с.Сотиря .
Mониториг слягане нa закрито ДНО с.Сотиря
Транспорт на инфилтрат закрито ДНО,
с.Сотиря
Пречистване на инфилтрат закрито ДНО,
с.Сотиря
Oхрана на закрито ДНО с.Сотиря .
Ел.енергия

вс.Следексплоатационни грижи за закрито
ДНО,Сотиря.
2.5

Обезпечения по чл.60 от ЗУО

2.6

Отчисления по чл.64 от ЗУО

2.7

Консултантски услуги за съоръжения за
третиране на отпадъци
Всичко по 2.

3

Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване

3.1

Поддържане на чистотата на
обществено ползване в гр.Сливен

места

за

3.2

Прогноза 6 м. нова поръчка

3.3

Зимно поддържане и снегопочистване на
уличната мрежа в гр. Сливен.

3.4

Почистване на нерегламентирани сметища

110 000

110 000

0

3.5

Почистване гр.Кермен и селата

190 000

190 000

0

3.6

Други дейности по ООС
Всичко по 3.
Общо за всички текущи разходи

4
4.1
4.2

Капиталови разходи
Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация за зелени и биоотпадъци и
доставка на техника и оборудване
Кошове за отпадъци за употреба на открито
Всичко капиталови разходи:
Общо текущи и капиталови разходи

236 300

236 300

0

1 642 551

1 642 551

0

10 641 812

10 641 812

0

2 860 000

2 860 000

0

36 000

36 000

0

2 896 000

2 896 000

0

13 537 812

13 537 812

0

4 300 000

4 300 000

0

650 000

650 000

0

1 836 775

1 836 775

0

2 860 000

2 860 000

0

0

2 000

2 000

0

30 000

30 000

9 646 775

9 678 775

32 000

Очаквани приходи
1

Такса битови отпадъци

2

Недобори

3

4

5
6

Възстановими разходи от отчисления към
РИОСВ за предв. третир. на БО (сепариране)
в т.ч. ДДС
Възстановими разходи от отчисления към
РИОСВ за Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация за зелени и
биоотпадъци и доставка на техника и
оборудване
Възстановими разходи от отчисления към
РИОСВ за консултантски услуги за
съоръжения за третиране на отпадъци
Възстановими разходи от отчисления към
РИОСВ за консултантски услуги за РДНО
Ямбол
Всичко очаквани приходи

Дофинансиране от общинския бюджет:

3 859 037 лв.

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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 261
Изменение на Решение № 69/30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен,
отнасящо се до промяна в състава на обществената комисия
за избор на носител на наградата „Д-р Иван Селимински“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 2 на Решение № 69/30.01.2020 г., както
следва:
Утвърждава за член № 5 Ваня Койчева – началник отдел „Държавен
архив“ – Сливен.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
69/30.01.2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 262
Определяне на представител на Община Сливен в заседание
на общото събрание на Асоцоацията по водоснабдяване и канализация
на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, което ще се проведе на 31.07.2020г. от 10.30 часа, в
заседателната зала на Областна администрация – Сливен.
При невъзможност от негова страна да участва в извънредното
заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, дава мандат на г-н
Любомир Захариев – Заместник – кмет на Община Сливен да представлява
Община Сливен.
2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат
на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 2 от дневния ред да гласува – „приема”

- по точка 3 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в
защита на интересите на Община Сливен.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, с цел защита на особено важни държавни и
обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението и
настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 263
Разглеждане на Отчет за дейността
на Общински съвет - Сливен и неговите постоянни комисии
за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 12 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите
комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 30.06.2020 Г.
Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.6 на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.12 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация внасям за разглеждане
настоящия отчет за дейността на Общински съвет Сливен.
Дейността на Общински съвет Сливен като орган на местното
самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република
България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и разпоредбите на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Работата на съвета като цяло, през втората половина на отчетния период,
премина под знака на пандемията, причинена от разпространение на
заболяването Covid-19. Това наложи провеждането на заседанията на
Общинския съвет и Постоянните комисии към него да се провеждат при
предприемане на законоустановените противоепидемиологични мерки.
Заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии през периода мартюни включително бяха закрити, поради пандемията с Covid-19. А редовните
заседания през м. април и м. май бяха проведени в спортната зала „Станка
Златева”, при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания.
Общински съвет-Сливен изказва своята голяма благодарност към Станка
Златева, която ни предостави залата.
В своята дейност Общински съвет- Сливен следва принципите на
законност и публичност при вземането на решения и тяхното изпълнение.
През отчетния период Общинският съвет - Сливен е провел 6 заседания,
от които 5 редовни и едно извънредно.
На заседанията са разгледани 193 предложения. Съгласно разпоредбите на
чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
е предвидена възможност за включване допълнително в дневния ред на
предложения, постъпили в деловодството на общинския съвет до 12 часа на деня
предшестващ заседанието. По този ред в дневния ред на заседанията са
включени 8 предложения – 6 от кмета на общината, 1 от г-жа Лидия Димитрова
– председател на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания и 1 от гн Станимир Комбалов – председател на ПК по нормативна уредба,
законосъобразност актовете на ОбС.
201 предложения са изготвени от кмета на общината, а четиридесет и
едно от общински съветници, както следва: Димитър Митев - 11, Мустафа

Мустафов – 8, Лидия Димитрова – 7, Д-р Димитър Павлов – 5, Борислав Павлов
– 3, Юлия Гавазова – 2, д-р Иван Данчев, Момчил Пантелеев, Соня
Келеведжиева, Станимир Комбалов и Тодор Братанов по едно.
Присъствието на съветниците в сесии е 94.6% от общия брой.
Дневния ред за заседанията на Общинския съвет се определя десет дни
предварително след консултация с Председателския съвет.
През първото шестмесечие на 2020 год. бе приета Наредба за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища.
Актуализира се Наредбата за определяне размера на местните данъци
През отчетния период Общински съвет Сливен прие следните по-важни
решения:
Във връзка с пандемията, обявена от Световната здравна организация бяха
приети следните решения:
 Освобождаване от заплащане на наемни вноски за ползване на
общински нежилищни обекти за периода от 13.03.2020 г. до обявяване на края на
извънредното положение, обявено в Република България заради епидемията от
коронавирус;
 Освобождаване от заплащане на наемни вноски за ползване на
общински нежилищни обекти, находящи се в учебни заведения, детски градини
и детски ясли за периода от 14.05.2020 г. до 30.06.2020 г.;
 Освобождаване от заплащане на такси за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго
предназначение на територията на община Сливен по време на извънредното
положение, обявено в Република България заради епидемията от коронавирус;
 Освобождаване от заплащане на наемни вноски и такси за
ползване на обекти, предоставени за управление на ОП „Общински пазари”за
периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обявено в
Република България заради епидемията от коронавирус;
 Освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги
за паркиране в обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен за периода от 16.03.2020 г. до
обявяване на края на извънредното положение, обявено в Република България
заради епидемията от коронавирус;
 Прекратяване продажба на билети от 0.20 лв. и безплатните
пътувания в градския транспорт, по време на извънредното положение, обявено
в Република България заради епидемията от коронавирус;
 Удължаване срока за ползване на 5 на сто отстъпка за 2020 година на
лицата предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година;
 Намаляване на наемни вноски за периода от 14.05.2020 г. до
14.07.2020г. на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе
сладкарници предоставени за управление на ОП „Общински пазари” и
освобождаване от заплащане на такса за периода от 17.04.2020 г. до 19.04.2020г.

на ползвателите на пазара за плодове и зеленчуци на територията на Централен
общински пазар, както и общинските пазари за плодове и зеленчуци в кв. „Сини
камъни“ и кв. „Дружба“ в гр. Сливе;н
 Намаляване на наемни вноски за периода от 13.03.2020 г. до
13.05.2020 г. на ветеринарни аптеки, агроаптеки, магазини за сортови семена и
паркинг, предоставени за управление на ОП „Общински пазари”, във връзка с
обявеното извънредно положение в Република България заради епидемията от
коронавирус.
Приети бяха решения за:
 Одобряване на Програма за управление на Община Сливен, мандат
2019-2023
 Стратегия за управление на общинската собственост за период 20202024 година
 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г.
 Утвърждаване на План за младежта за 2020 година.
 Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Сливен за
2020 година.
 Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за
2020 г.
 Одобряване на Доклад от годишна оценка за 2018 и 2019 година на
изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020
 Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива за период от 2020 - 2023 година
 Утвърждаване съставите на обществените комисии за избор на
носители на наградите на Община Сливен.
 Избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура” към Община
Сливен.
 Избор на Комисия по стипендиите на Община Сливен.
 Избор на Комисия по символика за мандат 2019-2023 год.
През този период Общински съвет-Сливен прие и решения за:
 Упълномощаване на кмета на Община Сливен да сключи договор за
кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел
реализацията на договор за БФП по проект № BG16RFOP001-1.015-0003-C02
„Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
 Разкриване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за
подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните
семейства с адрес гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54
Общинският съвет даде съгласие:

 За кандидатстване на Община Сливен като партньор на Национален
доверителен екофонд (НДЕФ) по проект „Прилагане на иновативни мерки за
смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“,
BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран проект №3 по програма „Опазване
на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (2014 – 2021);
 На Община Сливен за кандидатстване с проектно предложение по
процедура BG05M9OP001-2.029 - „Интегрирани действия за устойчиво градско
развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 2020. Даване на съгласие за поемане на ангажимент от Община Сливен за
разкриване на 2 нови услуги, чието изграждане е включено в Инвестиционната
програма на Община Сливен, финансирана по ОПРР 2014 - 2020, както следва:
Център за временно настаняване на бездомни лица, с капацитет 20 места;
Кризисен център за жертви на домашно насилие, с капацитет 20 места;
 За сключване на споразумение за партньорство между Община Сливен
и Българо Китайска Търговско Промишлена Палата;
 За запознаване с изпратена покана и предварително даване на съгласие
за подкрепа на проект на град Мелитопол, Украйна по Програма "Местни
власти: партньорства за устойчиви градове", Лот 4, Бюджетна линия: BGUEB2019-21.020802-C1-DEVCO;
 За запознаване с изпратена покана и предварително даване на съгласие
за подкрепа на проект на Брайт Иновейшънс (Израел), с проектно предложение
„Smart-IUE – Smart Interconnected Urban Europe (Интерактивна взаимосвързаност
на смарт-сити за малки и средни европейски градове) по Програма „Хоризонт
2020 H2020-EIC-FTI-2018-2020”;
Беше приета и Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община
Сливен
В подкрепа на социалната политика на общината Общинският съвет прие
решения за предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на лица с увреждания с
намалена работоспособност, на ветерани, участвали във Втората световна война
и на лица, членуващи в Дружество „Военноинвалид“ гр. Сливен с нисък
социален статус от горски територии собственост на Община Сливен. През
отчетния период Общински съвет Сливен е дал съгласие за отпускане на
еднократна финансова помощ по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет“ на жители на общината в размер на 39 660 лв.
В изпълнение на Решение № 254/1997 год. на Общински съвет Сливен са
отпуснати финансови средства за подкрепа на образователни и културни
програми на деца и ученици от групи и състави на бюджетна издръжка, за
образователни прояви с деца и ученици, за мероприятия и прояви от културния

календар на община Сливен и културни институции, за Фонд „Култура“ в размер
на 58 930 лв.
Най-активни в заседанията на общинския съвет са били общинските
съветници – Юлия Гавазова с 6 изказвания; Минко Минчев, Соня Келеведжиева
и Станимир Комбалов с по четири изказвания; Васил Петров, Деян Дечев, Лидия
Димитрова и Момчил Пантелеев с по две; Атанас Делибалтов, Здравко
Костадинов, Керанка Стамова, Мария Григорова, Мартин Славов, Мустафа
Мустафов, Стефан Пасков и Стефан Щилиянов с по едно изказване.
През отчетния период имаше едно питане към кмета на община Сливен от
г-н Момчил Пантелеев, относно предприети действия от община Сливен за
изпълнение на дадени указания от Районна прокуратура Сливен и Районна
здравна инспекция – Сливен за изземване на общински имот, находящ се в кв.
»Клуцохор» от фирма «Агростил» ЕООД и предприемане на мерки за
ограничаване на шума от дейността на фирмата, на което бе получен
своевременно отговор. Преписката бе разгледана на заседанието на общинския
съвет през месец януари.
Много важна част от дейността на Общинския съвет е
законосъобразността
на
приеманите
решения.
Контрол
върху
законосъобразността на решенията на общинските съвети е упражнява
областния управител. През периода 01.01-30.06.2020 год. г-н Чавдар Божурски –
Областен управител на Област Сливен не е върнал за ново разглеждане нито
едно решение на Общински съвет - Сливен.
През отчетния период няма върнати за ново обсъждане и оспорени
решения и от Кмета на Община Сливен.
Факти, които говорят за изключително професионалната работа на всички
общински съветници и постоянните комисии, в частност за експертната дейност
на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете
на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет.
Взаимодействието на Общински съвет-Сливен с общинското ръководство в
лицето на г-н Стефан Радев и неговия екип е на едно много добро ниво.
Взаимодействие, което изключително много помага на общинските съветници
при изпълнение на техните задължения.
Постоянните и временни комисии са работните органи на Общинския
съвет. Общинските съветници вземаха редовно участие в работата им като
проявяваха активност и съпричастност към разглеждането, и решаването на
въпросите от дневния ред. Заседанията се провеждат редовно, съгласно график
публикуван в сайта на ОбС. Материалите се разпределят от Председателят на
общинския съвет, съобразно тяхната компетентност. Дейността на постоянните
комисии бе насочена основно към подпомагане Общинския съвет при вземане на
решения, свързани с обществено-икономическото развитие на общината.

Справката, приложена по-долу в отчета отразява дейността на
постоянните комисии през първото шестмесечие на 2020 год. Най-натоварена е
била ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика с 267 разгледани
материала, ПК по нормативна уредба, законосъобразност актовете на ОбС е
разгледала 242 материала и ПК по финанси, бюджет и икономическо развитие
191 материала.
Най-много заседания са провели ПК по здравеопазване, социална и
жилищна политика - 11. Най-висок процент присъствие имат членовете на ПК за
децата, младежта и спорта и на ПК по инвестиционна политика, устройство на
територията и транспорт – 100.00%, следвани от членовете на ПК по оперативен
контрол – 94.44%.
Общият процент на присъствие в заседанията на постоянните комисии е
82%.
№
По
Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

НУЗАОбС Председател:
Станимир Комбалов
ОСМС Председател:
Керанка Стамова
ЕИМСПИ Председател:
Иван Данчев
ФБИР Председател:
Юлия Гавазова
ИПУТТ Председател:
Радослав Кутийски
ОНКВ Председател:
Лидия Димитрова
ЗСЖП Председател:
Димитър Павлов
ДМС Председател:
Пламен Крумов
ОК Председател:
Мустафа Мустафов
ООСТС Председател:
Тодор Братанов
ПК по установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Момчил Пантелеев

12

9

88.89

Брой
разгледани
въпроси
242

14

8

89.29

139

8

6

87.5

52

13

8

91.35

191

7

9

100

125

11

9

94.95

101

10

11

93.64

267

11

7

100

77

14

9

94.44

120

7

8

91.07

98

7

3

80.95

6

Убеден съм, че ще продължим да се отнасяме отговорно към
задълженията си на общински съветници и ще успеем да отговорим на
очакванията на жителите на Община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 264
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
второто тримесечие на 2020 година на Председателя на Общински съвет
Сливен и на Кмета на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на община Сливен през второто
тримесечие на 2020 год.
2. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен през второто тримесечие на 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 265
Утвърждаване на общинска транспортна схема
на линиите на градския транспорт

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози, чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и Протокол № 31/13.05.2020 г.
на Комисията по безопасност на движението и транспорт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава общинска транспортна схема на линиите на градския
транспорт с маршрутни разписания по Приложение № 1.
2. Възлага изпълнението на посочените в Приложение № 1
разписания на „Пътнически превози“ ЕООД – вътрешен оператор на
общинската транспортна схема, считано от 01.09.2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 266
Промяна на автобусни линии № 12 и № 15 от Общинската
транспортна схема от градски в междуселищни

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози, чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и Протокол № 31/13.05.2020 г.
на Комисията по безопасност на движението и транспорт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава междуселищна автобусна линия Сливен-Моллова
гора с маршрутни разписания по Приложение № 1
2. Утвърждава междуселищна автобусна линия Селището-СливенЧинтулово с маршрутни разписания по Приложение № 2.
3. Възлага изпълнението на горепосочените разписания на
„Пътнически превози“ ЕООД – вътрешен оператор на общинската
транспортна схема.
4. Утвърдените маршрутни разписания по т. 1 и т. 2 влизат в сила от
01.09.2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 267
Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет
на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза
на Община Сливен на правото на собственост върху недвижим имот –
държавна собственост, находящ се в кв.“Речица“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.7, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество, във връзка с чл.54 от Закона за
държавната собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на
Република България, чрез Областния управител на област Сливен, за
приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община
Сливен на правото на собственост върху недвижим имот – държавна
собственост,
представляващ
поземлен имот с
идентификатор
67338.701.475 по КККР – гр. Сливен, с площ 1300 кв.м., с адрес на имота:
гр. Сливен, кв. Речица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана и нтп: второстепенна улица, при съседи: 67338.701.402,
67338.701.405, 67338.701.406, 67338.701.450, 67338.701.474, попадащ в
улична регулация о.т.233а до 233б, съгласно влязъл в сила ПУП-ПР на кв.
„Речица“, гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-700/18.05.2017 г. на
кмета на Община Сливен.
II. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни обществени интереси с цел реализиране
на новопроектираната улица и отварянето й за обществено ползване, тъй
като същата е единствен достъп до ПИ 67338.701.405, както и за
извършване на погребения в гробищния парк на кв.Речица.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 268
Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите
за съдебни заседатели на Районен съд – Сливен
и определяне правила за провеждането й
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 68 и сл. от Закона за
съдебната власт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТКРИВА процедура за определяне на двама съдебни заседатели
в Районен съд-Сливен.
II. ОДОБРЯВА Правила за провеждането на процедурата по т. I,
както следва:
1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български
гражданин, който:
1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. има настоящ адрес в община Сливен, която попада в рамките на
съдебния район на Окръжен съд-Сливен и Районен съд-Сливен;
1.3. има завършено най-малко средно образование;
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
1.5. не страда от психически заболявания.
1.6. не е съдебен заседател в друг съд;
1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи,
Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за
национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2. Кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Сливен и
Районен съд - Сливен подават в деловодството на Общински съвет Сливен
/стая 104/ всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
до 21.08.2020 год. включително следните документи:
2.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено
образование;
2.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;
2.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет –
Сливен да се обръща за препоръки;
2.5. мотивационно писмо;
2.6. писмено съгласие;
2.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
2.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3. Утвърждава образци на следните документи:
3.1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
3.2.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от ЗСВ
(Приложение № 2);
3.3. Писмено съгласие (Приложение № 3).
III. ИЗБИРА Временна комисия за провеждане на процедура за
избор на съдебни заседатели в състав от седем члена, както следва:
Председател: Борислав Павлов
Членове:
Станимир Комбалов
Васил Добрев
Мария Григорова
Момчил Пантелеев
Владимир Стефанов
Румен Бозуков
1. Възлага на Временната комисия следните задачи:
1.1. Да провери окомплектованото на документите на всеки един
кандидат.
1.2. Най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от
ЗСВ да публикува на интернет страницата на Общински съвет –Сливен

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи.
1.3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на
общественополезна дейност, могат да представят на Общински съветСливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
1.4. Определя дати за изслушване и провежда изслушване на
кандидатите в публично заседание, като всеки член на общинския съвет
може да задава въпроси.
1.5. Съставя доклад за протичането на изслушването, който се
предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се
публикува на интернет страницата на общинския съвет, заедно с протокола
от изслушването.
2. Общински съвет Сливен в публично заседание с мнозинство,
повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за
съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общото събрание на
Окръжен съд-Сливен.
IV. Възлага на Председателя на Общински съвет - Сливен да
публикува в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет
страниците на Община Сливен и Общински съвет - Сливен, обявление за
откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и
правилата за нейното провеждане.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Защита на
особено важен обществен интерес. Закъснение на изпълнението може да
доведе до забавяне на процедурата за определяне на съдебни заседатели
за съдебния район на Окръжен съд-Сливен, с всички съпътстващи
проблеми от забавянето, а именно: с оглед периодичните отсъствия на
съдебните заседатели за определени периоди от време, то броя им е
ограничен и ще доведе до затруднения при насрочване, разглеждане и
решаване на наказателните дела в законоустановените срокове, което от
своя страна води до нарушаване правото на всеки гражданин на
справедлив процес в разумни срокове, а също така и евентуално заплащане
на обезщетение за бавно правосъдие от бюджетните средства.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ
Долуподписаният/та/...........................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № ..........................
издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на
адрес:………………………………………………………….…………………………
тел.................................................., e-mail: .....................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Желая да бъда избран /а/ за съдебен заседател за Районен съд-Сливен.
Прилагам документи, с които доказвам съответствието с изискванията на
чл. 67 от Закона за съдебната власт:
1. Подробна автобиография;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Сливен да се
обръща за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Писмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
раждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия /само за родените преди 16 юли 1973 г./.

дата: ...................................
гр. ....................................

Декларатор:…………………..

Приложение № 2

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Долуподписаният/та/...............................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № ..........................
издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на
адрес:………………………………………………………….…………………………
тел.................................................., e-mail: .....................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм съдебен заседател в друг съд;
2.Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;
3.Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване
на неверни данни.

дата: ...................................
гр. ....................................

Декларатор:…………………..

Приложение № 3

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

П ИС М Е Н О С Ъ Г Л А С И Е
Долуподписаният/та/............................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № ..........................
издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на
адрес:………………………………………………………….…………………………
тел.................................................., e-mail: .....................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласен/а/ съм да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ в съдебния
район на Районен съд-Сливен.

дата: ...................................
гр. ....................................

Декларатор:…………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 269
Промяна характера на собствеността на поземлени имоти
с идентификатори 67338.233.1 и 67338.180.7, землище на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична
общинска собственост в частна общинска собственост на следните
поземлени имоти, образувани от ПИ 67338.233.1 и 67338.88.9:
- ПИ 67338.1.1139 с площ 519 кв.м., нтп: „за друг вид застрояване“
по КККР на гр.Сливен, представляващ УПИ II, кв.7;
- ПИ 67338.1.1140 с площ 5538 кв.м., нтп: „за друг вид застрояване“
по КККР на гр.Сливен, представляващ УПИ II, кв.8;
- ПИ 67338.1.1141 с площ 3048 кв.м., нтп: „за друг вид застрояване“
по КККР на гр.Сливен, представляващ УПИ I, кв.9;
- ПИ с идентификатор 67338.1.1142 с площ 2997 кв.м., нтп: „за друг
вид застрояване“ по КККР на гр.Сливен, представляващ УПИ I, кв.10;
2. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска собственост”
да състави нови актoве за частна общинска собственост за имотите по т.1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 270
Промяна характера на собствеността на УПИ ІХ, кв.15
в с. Николаево, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за промяна характера на собствеността на
УПИ ІХ, кв.15 в с. Николаево, общ. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 271
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.17, ал.2, т.2, във връзка с чл.17, ал.5 и чл.199 от ЗУТ
между Община Сливен и физическо лице
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и чл.35 ал.4, т.2
от ЗОС, във връзка с чл.17, ал.5 и чл.199, ал.1 от Закона за устройство на
територията, чл.39, ал.1 и чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Съгласува за одобряване Подробен устройствен план – план за
регулация за ПИ 67338.419.78 по Кадастралната карта на гр.Сливен,
кв.285, м.“Лозарски връх“, СО „Изгрев“, гр.Сливен, като приложение на
действащ план за улична регулация за територията, като се образува нов
УПИ IV-2568, с отреждане „за жилищно строителство“ и към
новообразувания поземлен имот се предава свободна общинска площ от 18
кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор
67338.419.79 по кадастралната карта на гр.Сливен, а реална част с площ от
49 кв.м. от ПИ 67338.419.78 се предава към съществуващата улицапублична общинска собственост, представляваща поз. имот с
идентификатор 67338.419.157 по КККР на гр.Сливен.
ІI. 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 2020г., приета с Решение
№ 64 от 30.01.2020г. на Общински съвет, гр.Сливен с терен с площ 18
кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.419.79 с нтп: ниско
застрояване (до 10м).
Допълва раздел VII „Сделки по придобиване от страна на Община
Сливен на недвижими имоти, собственост на физически и юридически
лица“ с терен с площ от 49 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.419.78 с нтп: ниско застрояване (до 10м), собственост на С. И. Ш.

III.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на С. И. Ш.,
правото на собственост на общински терен с площ 18 кв.м., представляващ
реална част от поземлен имот с идентификатор 67338.419.79, целия с площ
от 364 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, м.“Лозарски връх“,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10м), при съседи: 67338.419.76,
67338.419.77, 67338.419.78, 67338.419.98, 67338.419.80, 67338.419.68 по
КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп.
Директор на АК, актуван с АЧОС № 3974/04.04.2019г., за урегулиране на
УПИ IV-2568, кв.285 по плана на СО“Изгрев“, м.“Лозарски връх“,
гр.Сливен.
Оценката на частта от 18 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.419.79,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 288 лв. (двеста осемдесет и
осем лв.), без ДДС.
ІII.2. Дава съгласие С. И. Ш. да прехвърли на Община Сливен реална
част с площ от 49 кв.м. от собствения му поземлен имот с идентификатор
67338.419.78, целия с площ от 981 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, м.“Лозарски връх“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при
съседи: 67338.419.77, 67338.419.157, 67338.419.99, 67338.419.98,
67338.419.79 по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК, попадаща в обхвата на улица от
о.т. 1639 до о.т. 1640 и предаваща се към поз. имот с идентификатор
67338.419.157, с площ 3 428 кв.м., трайно предназначение на територията:
за друг поземлен имот за движение и транспорт.
Оценката на частта от 49 кв.м., от ПИ с идентификатор 67338.419.78,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 784 лв. (седемстотин осемдесет
и четири лв.), без ДДС.
IV. Предварителният и окончателен договор между страните да се
сключи без доплащане от страна на Община Сливен на сумата от 496 лв.
(четиристотин деветдесет и шест лв.), представляваща разликата между
пазарните оценки на прехвърляните имоти.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованото лице- С. И. Ш.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотите по
т.ІII.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 272
Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот
с идентификатор 67338.422.29 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“,
м. „Каменка“, между Община Сливен и физическо лице
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.36 от Закона за собствеността, чл.33, ал.1, т.1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.199 от Законна за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VI “Прекратяване на съсобственост” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2020г., приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на Общински съвет –
Сливен, чрез делба в поземлен имот с идентификатор 67338.422.29 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, м.
„Каменка“, целия с площ от 872 кв.м преди промяната, съгласно скицапроект № 15-427204/26.05.2020 г. на СГКК – гр. Сливен, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), при граници: 67338.421.287, 67338.422.30,
67338.422.106, 67338.422.28, 67338.421.259.
II. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
Сливен и Д. В. Б., върху следния недвижим имот, находящ се в гр. Сливен,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.422.29 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, с адрес
на имота: гр. Сливен, местност „Каменка“, целия с площ от 872 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно

ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: 5161, при
граници 67338.421.287, 67338.422.30, 67338.422.106, 67338.422.28,
67338.421.259,
чрез
делба,
съгласно
скица-проект
№
15427204/26.05.2020г. издадена от СГКК гр.Сливен, при следните условия:
2.1. Д. В. Б. получава в дял и става собственик на новообразуван поз.
имот с проектен идентификатор 67338.422.29, съгласно скица-проект №
15-427204/26.05.2020г. издадена от СГКК гр.Сливен, м.„Каменка“, с площ
711 кв.м. Пазарната стойност на имота е 8560,44лв. (осем хиляди
петстотин и шестдесет лв. и 44 ст.), без ДДС;
2.2. Община Сливен получава в дял и става собственик на реална
част с площ от 35 кв.м. от ПИ 67338.422.29, предаваща се към
съществуваща улица – поз.имот с проектен идентификатор 67338.422.106,
съгласно скица-проект № 15-427204/26.05.2020г. издадена от СГКК
гр.Сливен, с площ от 4195 кв.м. Пазарната стойност на реалната част от
имота е 421,40 лв. (четиристотин двадесет и един лв. и 40 ст.), без ДДС;
2.3. Община Сливен получава в дял и става собственик на реална
част с площ от 126 кв.м. от ПИ 67338.422.29, предаващ се към
съществуваща улица – поз.имот с идентификатор 67338.421.287, съгласно
скица-проект № 15-427204/26.05.2020г. издадена от СГКК гр.Сливен, с
площ от 7340 кв.м. Пазарната стойност на реалната част от имота е 1517,04
лв. (хиляда петстотин и седемнадесет лв. и 4 ст.), без ДДС;
2.4. За уравняване на дяловете, Д. В. Б. да заплати на Община Сливен
сума в размер на 1336,44 лв. (хиляда триста тридесет и шест лв. и 44 ст.),
без ДДС, представляваща пазарната стойност на площта, с която се
увеличава делът му, а именно 111 кв.м
2.5. Всички разноски по сключване на сделката - административна
такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на заинтересованото
лице.
ІІI. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прекратяване на съсобственост, чрез делба на основание чл. 36,
ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 273
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в УПИ ХІІ-73, кв.7, с.Тополчане, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 220/1180 ид.ч. ХІІ-73,
кв.7, целият с площ от 1180 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Тополчане, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и И. Р. С.
върху следния недвижим имот, представляващ УПИ ХІІ-73, кв.7, целият с
площ от 1180 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план
на с. Тополчане, общ.Сливен, чрез изкупуване частта на Общината,
представляващ 220/1180 ид.ч. от УПИ ХІІ-73, кв.7.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 1670 лева (хиляда шестстотин и седемдесет лв.), без ДДС.
ІV.Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 274
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в УПИ ІІ-238, кв.44, с. Драгоданово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 175/1175 ид.ч. от УПИ
ІІ-238, кв.44, целият с площ от 1175 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Драгоданово, общ. Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и
„Кръстеви-2013“ ООД върху следния недвижим имот, представляващ УПИ
ІІ-238, кв.44, целият с площ от 1175 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Драгоданово, общ. Сливен, чрез
изкупуване частта на Общината, представляваща 175/1175 ид.ч. от УПИ
ІІ-238, кв.44.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 1200 лева (хиляда и двеста лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 275
Предоставяне безвъзмездно за управление на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост на Регионална дирекция
„Борба с градушките“ - област Сливен като териториална структура
на юридическо лице на бюджетна издръжка
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. 12, ал. 3 от Закона
за общинската собственост и чл. 12, ал. 3 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел V. „Отдаване под наем“ на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.,
приета с Решение №64 от 30.04.2020. на Общински съвет – Сливен със
следното съдържание:
- самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.7.1.98 със застроена
площ от 18,65 кв.м., находящ се в гр. Сливен, пл. „Александър
Стамболийски“ №1, ет. 5, обект 98.
2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Регионална
дирекция „Борба с градушките“ - област Сливен към Изпълнителна
агенция „Борба с градушките“ на Министерство на земеделието и храните
с Булстат: ……… със седалище и адрес на управление: с. Старо село 8876,
общ. Сливен, представлявана от Д. Д. М. – директор, общински
нежилищен имот, частна общинска собственост представляващ:
- самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.7.1.98 със застроена
площ от 18,65 кв.м., находящ се в гр. Сливен, пл. „Александър
Стамболийски“ №1, ет. 5, обект 98.

3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имота и да
отрази промяната в АОС №2973/11.12.2012 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 276
Намаляване на утвърдената с Решение № 89/30.01.2020 г. на ОбС-Сливен
начална цена за продажба, чрез публичен търг на недвижим имот,
частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.66 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Намалява с 25% началната тръжна цена за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.559.79 по кадастралната карта на гр.Сливен, с площ
от 1610 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, идентичен с УПИ III,
кв. 633 по плана на кв.Дружба, гр.Сливен, отреден „за КОО“, актуван с
АЧОС №3792/14.05.2018 г. от 197 748 лева (сто деветдесет и седем хиляди
седемстотин четиридесет и осем лв.) без ДДС на 148 311 лева (сто
четиридесет и осем хиляди триста и единадесет лв.) без ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 277
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.436.227 –
общинска собственост в землището на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата с Решение №
64/30.01.2020 г. от Общински съвет гр. Сливен, Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год. с
поземлен имот с идентификатор 67338.436.227 с площ от 458 кв.м, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно пар.4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, местност
„Баш чардак”, актуван с АОС № 3756/21.03.2018 г. – общинска
собственост в землището на гр. Сливен
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.436.227 с площ от 458 кв.м, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгласно пар.4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, местност
„Баш чардак”, актуван с АОС № 3756/21.03.2018 г. – общинска
собственост в землището на гр. Сливен
Начална цена: 3200 /три хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 278
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.409.291 –
общинска собственост в землището на гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата с Решение №
64/30.01.2020 г. от Общински съвет гр. Сливен, Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год. с
поземлен имот с идентификатор 67338.409.291 с площ от 1155 кв.м, начин
на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, местност ”Моллова гора”, актуван с АОС №
4226/15.06.2020 г. – общинска собственост в землището на гр. Сливен
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.409.291 с площ от 1155 кв.м, начин
на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, местност ”Моллова гора”, актуван с АОС №
4226/15.06.2020 г. – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Начална цена: 14000 /четиринадесет хиляди/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 279
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в местност „Селището“, гр.Сливен

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 реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І – Продажба, се добавят:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.441.495 с площ 905 кв.м.
(деветстотин и пет кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен , одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, СО „Селището“, местност „Селището“, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4221/12.06.2020 г.;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.441.496 с площ 560 кв.м.
(петстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен , одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к.8800, СО „Селището“, м. „Селището“, актуван с акт за
частна общинска собственост № 4222/12.06.2020 г.

ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имотите частна общинска собственост, представляващи:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.441.495 с площ 905 кв.м.
(деветстотин и пет кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен , одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, СО „Селището“, местност „Селището“, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4221/12.06.2020 г.
Начална тръжна цена 14 140 лева (четиринадесет хиляди сто и
четиридесет лв.) без ДДС
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.441.496 с площ 560 кв.м.
(петстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен , одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к.8800, СО „Селището“, м. „Селището“, актуван с акт за
частна общинска собственост № 4222/12.06.2020г.
Начална тръжна цена 8 750 лева (осем хиляди седемстотин и
петдесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търг и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 280
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение:
гараж, находящ се гр. Сливен, кв. „Българка“, бл.22
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.525.133.1.63 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.20006г. на
ИД на АК, предназначение: гараж, с площ от 18,77 кв.м., ведно с 0,30 %
ид.части от общите части на сградата и ОПС, адрес на имота:
кв.“Българка“, бл.22, ет.1, гараж 63, актуван с АОС № 4190 от 04.05.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 67338.525.133.1.63 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.20006г. на
ИД на АК, предназначение: гараж, с площ от 18,77 кв.м., ведно с 0,30 %
ид.части от общите части на сградата и ОПС, адрес на имота:
кв.“Българка“, бл.22, ет.1, гараж 63, актуван с АОС № 4190 от 04.05.2020г.
Начална цена 7000 лева (седем хиляди лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 281
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с. Калояново и в с. Чинтулово, общ. Сливен

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 реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г.на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавят:
1. УПИ ІV, кв.16, с площ от 880 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Калояново, общ.Сливен, актуван с АОС № 35
от 20.09.2007г.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.7, с площ от 831 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на
с.Чинтулово, актуван с АОС №185 от 08.11.2017г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ІV, кв.16, с площ от 880 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Калояново, общ.Сливен, актуван с АОС № 35
от 20.09.2007г.
Начална цена 6840 лева (шест хиляди осемстотин и четиридесет лв.)
без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.7, с площ от 831 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно

ползване: ниско застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на
с.Чинтулово, актуван с АОС №185 от 08.11.2017г.
Начална цена 4520 лева (четири хиляди петстотин и двадесет лв.) без
ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 282
Продажба на имот- частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІІ-7976, кв.17 в с. Сотиря, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ ХІІ-7976, кв.17, с
площ от 905 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Сотиря, актуван с АОС № 417 от 08.04.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХІІ-7976,
кв.17, с площ от 905 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Сотиря, актуван с АОС № 417 от 08.04.2020г.
Начална цена 7400 лева (седем хиляди и четиристотин лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 283
Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка
(тераса) в кв. „Република“, бл.34, вх.Б, ет.1, ап.5, върху поземлен имот –
частна общинска собственост с идентификатор 67338.516.338
по КККР на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл.35, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел IІ - „Ограничени вещни права и концесии“, се
добавя: пристройка (тераса) със застроена площ 11 (единадесет) кв.м.,
попадаща в поземлен имот с идентификатор 67338.516.338 по КККР на гр.
Сливен, кв. „Република“.
II. Да се учреди право на пристрояване на Е. С. Н. ЕГН …….. за
изграждане на пристройка тераса със застроена площ от 11 (единадесет)
кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.223.1.5, с
адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Република“, бл.34, вх.Б, ет.1, ап.5,
намиращ се в жилищна сграда с идентификатор 67338.516.223.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, която
пристройка ще се изгражда върху общински терен, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.516.338 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен,
п.к. 8800, кв. „Република“, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия с

площ 8038 кв.м., при съседи: 67338.516.221, 67338.516.222, 67338.516.238,
67338.516.237, 67338.516.240.
Цената на правото на пристрояване за 11 (единадесет) кв.м., възлиза
на 1 282 лева (хиляда двеста осемдесет и два лв.) без ДДС.
III. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 284
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща 1 кв.м. площ
за разполагане на автомат за топли напитки пред входната врата
на сградата на кметство Раково, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 17 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на
част от имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м.
площ за разполагане на автомат за топли напитки пред входната врата на
сградата на кметство Раково, общ. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем :
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална месечна наемна цена: 11 (единадесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 11 (единадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки.
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имотa по т. 1 и
сключването на договора със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 285
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение
с площ 20 кв.м. разположено в сутеренния етаж в сградата
на Спортно училище „Димитър Рохов“, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 17, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на
следната част от имот, публична общинска собственост, помещение с
площ 20 кв.м. разположено в сутеренния етаж в сградата на Спортно
училище „Димитър Рохов“, гр. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: търг с тайно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 400 (четиристотин) лева
без ДДС;
 Депозит: 400 (четиристотин) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за продажба на закуски;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец
по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението
на обекта.
2. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 286
Прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ
между Община Сливен и физическо лице, във връзка с прилагане
на влязъл в сила устройствен план
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и чл.35 ал. 4, т.2
от ЗОС, във връзка с §8, ал.2, т.1 и чл.199, ал.1 от ЗУТ, чл.41 и чл.42 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 Решение № 64 от
30.01.2020г. на ОбС Сливен, се добавя терен с площ 150 кв.м.,
представляващ част от улица от о.т. 23 до о.т. 30 през о.т.24 по плана на
с.Зайчаре, общ.Сливен.
Допълва раздел VII „Сделки по придобиване от страна на Община
Сливен на недвижими имоти, собственост на физически и юридически
лица“ с терен с площ 38 кв.м., част от НУПИ VІІІ-161 в кв.12, по плана на
с.Зайчаре, общ.Сливен – собственост на Р. П. Я.
II. Обявява за частна общинска собственост, общински имот с площ
от 150 кв.м., представляваща част от улица от о.т. 23 до о.т. 30 през о.т.24,
по плана на с.Зайчаре, общ.Сливен, за която част няма съставен акт за
общинска собственост. Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС – „не се съставят
актове за общинска собственост за временни постройки, улици, площади,
общински пътища, и други линейни обекти на техническата
ифраструктура, освен ако в специален закон не е предвидено друго“.

III.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Р. П. Я.,
правото на собственост на общински терен с площ с площ от 150 кв.м.,
представляваща част от улица от о.т. 23 до о.т. 30 през о.т.24, за
урегулиране на НУПИ VІІІ-161 в кв.12, по плана на с.Зайчаре, общ.Сливен
Оценката на частта от 150 кв.м., изготвена от оценител на имоти
възлиза на 916 лв. (деветстотин и шестнадесет лв.), без ДДС.
ІII.2. Дава съгласие Р. П. Я. да прехвърли на Община Сливен
част от 38 кв.м. от собствения и НУПИ VІІІ-161 в кв.12, по плана на
с.Зайчаре, общ.Сливен. Оценката на частта от 38 кв.м., изготвена от
оценител на имоти възлиза на 232 лв. (двеста тридесет и два лв.), без ДДС.
IV. Р. П. Я. да заплати на Община Сливен разликата в цената на
прехвърляните имоти, равняваща се на 684 лв. (шестстотин осемдесет и
четири лв.), без ДДС.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованото лице- Р. П. Я.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имотите по т.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 287
Премахване на сграда с идентификатор 67338.602.26.1 –
общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал. 1
от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде премахната сграда с идентификатор
67338.602.26.1 по КККР на гр.Сливен и застроена площ 1990 кв.м.,
находяща се в кв. „Промишлена зона“, гр.Сливен, актувана с АОС (частна)
№ 2990 от 16.01.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия и след премахването на сградата да отрази промяната в АОС
(частна) № 2990 от 16.01.2013г. и кадастралната карта на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 288
Приемане на минимални цени за продажба на прогнозни количества
стояща дървесина на корен, добита дървесина и ценоразпис на суха,
паднала и повредена дървесина, остатъци от дървесина в сечището след
тяхното освидетелстване, отсечена и неизвозена след поваляне на
стъблата от горски територии, общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.46,
чл.49, 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”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема и Утвърждава минимална продажна цена за продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен, добита дървесина и
ценоразпис на суха, паднала и повредена дървесина, остатъци от
дървесина в сечището след тяхното освидетелстване, отсечена и
неизвозена след поваляне на стъблата от горски територии, собственост на
Община Сливен, съгласно чл.46, чл.49, 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”, както следва:

Приложение №1
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕННИ
СКЛАДОВЕ ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, съгл.
чл.46, т.2,чл.66, чл.71, ал.1, т.4 и т.5 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”

Категория/ сортименти
1
1. ИГЛОЛИСТНИ
1.1. ЕДРА
1.1.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по големи от 30 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч
Здгл и др.игл.
1.1.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, дгл и др.игл.
1.2. СРЕДНА
1.2.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до 17 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, здгл
1.2.2 Обли греди
1.2.3 Технологична дървесина от средна
1.3. ДРЕБНА
1.3.1 Ритловици
1.3.2 Технологична от дребна– игл.
1.4. ДЪРВА
1.4.1. Дърва
1.4.2. Технологична от дърва
1.4.3. Суха технологична иглолистна дървесина и дърва, дървесина
пострадала от биотични и абиотични повреди
2. ШИРОКОЛИСТНИ
2.1. ЕДРА
2.1.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по-големи от 30см.
твърди широколистни – дъб, яв, яс
бук

мин.цена
лв./п.л.м3
без ДДС
2

94
85
95
95
83
75
87

66
65
69
60
51
60
51
51
51
40

97
85

трепетлика, череша и други меки широколистни
2.1.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
твърди- дъб, яв, яс и др. шир.
бук
трепетлика, череша и други меки широколистни
2.2. СРЕДНА
2.2.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до17см
твърди- дъб, яв, яс и др. шир.
бук
трепетлика, череша и други меки широколистни
2.2.2. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
твърди- дъб, бук, яв, яс и др. шир.
трепетлика, бреза, череша и други меки широколистни
2.3. ДРЕБНА – техн.
твърди- дъб, бук, яв, яс и др. шир.
трепетлика, бреза, череша и други меки широколистни
2.4. ДЪРВА
2.4.1. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
2.4.2. Технологична дървесина (трепетлика, бреза, череша и други меки
широколистни)
2.4.3. ОЗМ
2.4.4. Дърва от твърди широколистни / дъб, бук ,габър,ясен,цер/
2.4.5. Дърва от трепетлика, череша и други меки широколистни
2.4.6. Суха технологична широколистна дървесина и дърва, дървесина
пострадала от биотични и абиотични повреди

69
90
81
64

68
66
60
54
48
54
48
54
48
60
54
48
41

Приложение №2
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА
ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, съгл. чл.46, т.1, чл.49, чл.71, ал.1, т.7 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”
Категория/ сортименти
1
1. ИГЛОЛИСТНИ
1.1. ЕДРА
1.1.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по големи от 30 см.
Бял бор

мин.цена
лв./п.л.м3
без ДДС
2

69

Черен бор
Смърч
Здгл и др.игл.
1.1.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, дгл и др.игл.
1.2. СРЕДНА
1.2.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до 17 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, здгл
1.2.2 Обли греди
1.2.3 Технологична дървесина от средна
1.3. ДРЕБНА
1.3.1 Ритловици
1.3.2 Технологична от дребна– игл.
1.4. ДЪРВА
1.4.1. Дърва
1.4.2. Технологична от дърва
1.4.3. Суха технологична иглолистна дървесина и дърва, дървесина
пострадала от биотични и абиотични повреди
2. ШИРОКОЛИСТНИ
2.1. ЕДРА
2.1.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по-големи от 30см.
твърди широколистни – дъб, яв, яс
бук
трепетлика, череша и други меки широколистни
2.1.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
твърди- дъб, яв, яс и др. шир.
бук
трепетлика, череша и други меки широколистни
2.2. СРЕДНА
2.2.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до17см
твърди- дъб, яв, яс и др. шир.
бук
трепетлика, череша и други меки широколистни
2.2.2. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
твърди- дъб, бук, яв, яс и др. шир.
трепетлика, бреза, череша и други меки широколистни
2.3. ДРЕБНА – техн.
твърди- дъб, бук, яв, яс и др. шир.

60
70
70
58
50
62

41
40
44
35
26
35
26
26
26
15

72
60
44
65
56
39

43
41
35
29
23
29

трепетлика, бреза, череша и други меки широколистни
2.4. ДЪРВА
2.4.1. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
2.4.2. Технологична дървесина (трепетлика, бреза, череша и други меки
широколистни)
2.4.3. ОЗМ
2.4.4. Дърва от твърди широколистни / дъб, бук ,габър,ясен,цер/
2.4.5. Дърва от трепетлика, череша и други меки широколистни
2.4.6. Суха технологична широколистна дървесина и дърва, дървесина
пострадала от биотични и абиотични повреди

23
29
23
35
29
23
16

Приложение №3
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПРОДАЖБА НА СУХА, ПАДНАЛА И ПОВРЕДЕНА ДЪРВЕСИНА,
ОСТАТЪЦИ ОТ ДЪРВЕСИНА И ВЪРШИНА В СЕЧИЩЕТО СЛЕД ТЯХНОТО
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ, ОТСЕЧЕНА И НЕИЗВОЗЕНА ДЪРВЕСИНА СЛЕД
ПОВАЛЯНЕ НА СТЪБЛАТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Категория/сортименти, съгл. чл.71 ,ал.1, т.1, 2 ,3, 8 от "Наредба за
мин.цена
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
лв./
територии - държавна и общинска собственост и за ползването на пространствен м3
дървесина и недървесни горски продукти”
без ДДС
1. ИГЛОЛИСТНИ
1.1. Ритловици (в пл.м3)
1.2. Дърва и технологична от СПД, повредена и остатъчна дървесина
след освидетелстване на сечището
1.3 Вършина
2. ШИРОКОЛИСТНИ
2.1. Дърва за огреви технологична от СПД, повредена и остатъчна
дървесина след освидетелстване на сечището
2.2. Вършина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
2.3 Пънове
2.4 Колове

30
8
4
12
4
8
25

2. Ползването на дървесина от общински горски територии
собственост на Община Сливен за подотделите посочени в т.2 от Решение
№46 от 19.12.2019г. на Общински съвет Сливен, да се осъществяват по
приетите и утвърдените минимални цени по т.1
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК,
предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, изразяващи се в промяната
в икономическите и пазарни условия

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 289
Изменение и Допълнение на Решение 46 от 19.12.2019 г.
на Общински съвет Сливен, във връзка с актуализиране (промяна) на
Годишния план за ползване на дървесина в гори, собственост
на Община Сливен за 2020 г. и изпълнение на ползването на дървесина
от горски територии, собственост на Община Сливен за Лесфонд 2020 г.,
съгласно чл. 7, ал.6 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,
при спазване на принципите на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011 г.
за сечите в горите
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрацията и чл.7 ал. 6 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, във връзка с 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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 46 от 19.12.2019 год., както
следва:
§1. В т.1 изразът с общо количество стояща маса с клони 17 360м3,
от които иглолистни 4 580м3 и широколистни 12 780м3. се заменя с:
с общо количество стояща маса с клони 17 420м 3, от които иглолистни 4
580м3 и широколистни 12 840м3.
§2. В т.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След изразът предвидена отгледна сеч - прореждане се добавя и
предвидена отгледна сеч – прочистка;

2. След изразът 194„о“ се добавят 145„з“, 150„л“, 169„г“, 169„е“
174„д“, 181„а“
3. След изразът 44„о“ се добавя 8„е1“,
4. След изразът 352„е“ се добавя 350„б“,
5. След изразът 194„ж“ се добавя 183„е“,
6. След изразът 306„а“ се добавя 303„д“,
7. Отпадат подотдели 20„б“, 20„в“, 307„а“, 307„б“, 307„в“,
308„а“, 308„б“, 309„а“, 309„б“ 309„д“и 350 „б“
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК,
предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, изразяващи се в
регулиране на състава и произхода на насажденията, и подобряване на
здравословното им състояние.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 290
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпилата покана от
председателя на СД на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр.
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Христо Георгиев Котов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да гласува „ЗА” приемането на
решенията от т. 1 и т. 2 от дневния ред, определен в поканата за свикване
на Общо събрание на акционерите, насрочено за 18.08.2020 г. /вторник/ от
13:00 часа в заседателната зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”
АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от
Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 08.09.2020 г.
(вторник) от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 291
Приемане на решение за одобряване изменение на „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВЕН“ за имоти в местностите „Къра“ и
„Речиченски път“, землище гр.Сливен-кв.„Речица“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попадат поземлени имоти с идентификатори
67338.828.10 и 67338.828.26 в местност „Къра“ и 67338.828.27, 67338.828.7
и 67338.828.25 в местност „Речиченски път“, землище гр.Сливенкв.„Речица“ с промяна на устройствената зона в „Пп-устройствена зона
предимно за производства“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 292
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел и оптичен кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасета на ел.кабел от ТП
„Калинин“, извод СН „Витоша“, ПС „Индустрия“, находящ се в
регулационните граници на Промишлена зона, гр.Сливен, до
Индустриален парк „Бършен“ и оптичен кабел от съществуваща шахта в
ПИ 65338.250.1 до Индустриален парк „Бършен“, преминаващи и засягащи
със своя сервитут ПИ 67338.250.1 с НТП „път от републиканската пътна
мрежа“, държавна собственост, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 293
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопровод от
шахта на съществуващ стоманен водопровод Ф720, находяща се в ПИ
67338.93.7 и ПИ 67338.250.1, до Индустриален парк „Бършен“ и
преминаващо и засягащо със своя сервитут ПИ 67338.250.1 с НТП „път от
републиканската пътна мрежа“, държавна собственост и ПИ 67338.93.2 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост,
всички в землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 294
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на газопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на газопроводно
отклонение от съществуващ стоманен газопровод Ф133/5, находящ се в
регулационните граници на гр.Сливен /с точка на присъединяване:
бул.“Банско шосе“, в обхвата на о.т.403а/, до ГРЗТ, разположено на
северозападната граница на ПИ 67338.832.48, отреден „За цех за
разфасоване на месо, хладилна и складова база“ и в частта от територията
извън регулационните граници на града, преминаващо през ПИ
67338.832.77 с НТП „полски път“, общинска собственост, местност
„Къра“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 295
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.437.743, м.„БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.437.743, м.„БАШЧАРДАК“, землище
на гр. Сливен с цел смяна на предназначението на имота в имот за „Ниско
жилищно застрояване“ (Жм), като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.437.743,
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;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 296
Поставяне на паметна плоча на Елисавета Багряна

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1 и
ал.5 от Наредбата за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени
елементи на територията на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде поставена паметна плоча на Елисавета
Багряна на входа на ОУ „Елисавета Багряна“ гр. Сливен, съгласно
приложения проект.
2. Паметната плоча да бъде изградена със средства по Решение №
254/1997 г. на Общински съвет - Сливен.
3. Поддържането на паметната плоча да е със средства на ОУ
„Елисавета Багряна“ Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 297
Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет
за подготовката и провеждането на проявите по повод
26 октомври, Димитровден, Празник на Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава идейния проект за празника на Сливен – 26 октомври,
Димитровден, съгласно Приложение 1.
2. Утвърждава състав на Организационния комитет за подготовката и
провеждането на празника, съгласно Приложение 2.
3. Възлага на Организационния комитет в срок до 11.09.2020 г., на
основата на приетия идеен проект, да разработи и предложи програма за
Празника на Сливен за утвърждаване от Общинския съвет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА
СЛИВЕН /2020 г./
С Решение № 44/1991-92/ на Общинския съвет 26 октомври е обявен за празник
на Сливен. На този ден православната църква почита паметта на св. Димитър Солунски.
За Сливен 26 октомври, Димитровден, е свързан и с прочутия Сливенски /Касъм/
панаир,

който

превръща

града

във

важно

търговско

средище

още

преди

Освобождението и представлява място не само за обмен на стоки, но и за създаване на
приятелства и духовно общуване.
Тази година в условията на епидемията от COVID-19 и наложените
противоепидемични мерки Община Сливен ще се съобрази с конкретните условия и ще
представи програма, която освен че кореспондира с традицията на празника, ще
предостави възможности на творчески и граждански организации да се включат в
празничните прояви.
С Решение № 433 /04.10.2001 г. Общинският съветт възложи на Кмета на
Община Сливен да внася ежегодно до 31.07. на текущата година предложение за състав
на организационен комитет и идеен проект за организация на празника пред ОбС.
Проявите се организират в партньорство с културните организации и институти,
спортни клубове, родолюбиви и неправителствени организации в областта на
културата. При разработването на програмата за Деня на Сливен тази година ще
изходим предимно от утвърдилите се и станали вече традиция прояви, като всички те
ще бъдат проведени по подходящ начин, спазвайки наложените към момента на
осъществяване на проявите противоепидемични мерки: тържественият ритуал по
издигане знамето на Сливен на 26 октомври, ритуалът по вписване името на носителя
на наградата „Д. Чинтулов” в паметната лауреатска книга, конкурсът за рисунка „Аз и
моят град”, Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен‘2020“ и
връчването на наградата „Сирак Скитник“, както и връчването на наградите от
отложените поради разпространението на епидемията от COVID-19 Национален
конкурс за поезия „Дамян Дамянов“ и Национален ученически конкурс за есе,
стихотворение, рисунка и мултимедиен проект „Тоз, който падне в бой за свобода, той

не умира…“, посветен на 180-годишнината от рождението на сливенския войвода и
борец за свобода Хаджи Димитър.
Концертът-спектакъл за връчване наградите на Община Сливен, концертите на
откритата сцена, детски празници, панаири и атракциони, както и всички спортни
прояви с национален и международен характер, на които Сливен е домакин, а именно:
Международен турнир по борба „Стоте войводи” – кадети, Държавно първенство по
спортни танци – Купа България, Купа Сливен и турнир изгряващи звезди,
Международен планински маратон „Хайдушки пътеки“, се предвижда да се случат, ако
епидемиологичната обстановка позволява това при спазване на всички действащи към
момента на провеждането мерки.
Финансовото осигуряване на дейностите по програмата с основен организатор
Община Сливен е предвидено по бюджет 2020 г. Културно-развлекателните
инициативи са включени в Календара на културните прояви на Общината за 2020 г. и
се финансират в рамките на предвидения годишен бюджет и допълнително
финансиране от спонсори.
Проявите на културните организации и институти са включени в годишните им
програми и се осигуряват в рамките на годишните им бюджети.
Предложеният идеен проект има отворен характер, може да се допълва и
актуализира с междувременно настъпили прояви. Възможни са и промени от
съдържателен и организационен характер, както и промени, наложени от спазване на
действащите към момента на осъществяване на проявите противоепидемични мерки.
Въз основа на проекта и постъпили от културните организации, НПО, творчески
обединения, спортни клубове и др. предложения ще бъде разработена конкретната
програма за празника, за която Общинският съвет ще бъде своевременно информиран.
Общинската администрация ще вземе предвид всички рационални предложения
и идеи за отбелязване на 26 октомври, Димитровден. Отношението на гражданите на
Сливен към неговия празник е отношение на всеки един от нас към историята и живота
на нашия град. Общите усилия ще доведат до създаване на празнична атмосфера в
града и в крайна сметка до постигане на устойчиво и интегрирано развитие на града,
подобряване качеството на живот и привлекателността на Сливен за неговите граждани
и гости.

Приложение 2
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
за подготовката и провеждането на проявите в чест на 26 октомври,
Димитровден, празник на Сливен /2020 г./
Председател:
Стефан Радев

- кмет

Членове:
1. Пепа Димитрова-Чиликова

- заместник-кмет „Хуманитарни дейности”

2. Стоян Марков

- заместник-кмет „Икономическо развитие”

3. Румен Иванов

- заместник-кмет „Финанси и общинска
икономика”

4. Любомир Захариев

- заместник-кмет „Устройство на територията
и сторителство“

5. Валя Радева

- секретар на Община Сливен

6. Милена Чолакова

- началник на Регионалното управление на
образованието – Сливен

7. Лидия Димитрова

- председател на ПК по образование, наука,
култура и вероизповедания при Общински
съвет
- гл. експерт в отдел „Международно
сътрудничество и инвестиции“

8. Светомир Минчев
9. Светлана Димитрова

- гл. експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността“

10. Силвия Никова

- гл. експерт в дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“

11. Радост Костова

- директор на ДТ „Стефан Киров”

12. Ефимия Павлова

- директор на Държавен куклен театър

13. д-р Росица Петрова-Василева - директор на РБ „Сава Доброплодни”
14. д-р Николай Сираков

- директор на РИМ „Д-р Симеон Табаков“

15. Маргарита Пенева

- директор на ХГ „Димитър Добрович”

16. Тони Димитрова

- гл. уредник на Национален музей на
текстилната индустрия

17. Димитър Караминков

- директор на Симфоничен оркестър

18. Деян Митев

- директор на Ансамбъл за народни песни и
танци

19. Мая Иванова

- ръководител на крепост „Туида“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 298
Промени в утвърдения с Решение № 105/27.02.2020 г. и изменен с Решения
№ 154/23.04.2020 г. и Решение № 223/28.05.2020 г. на ОбС – Сливен
календар на културните прояви на Община Сливен за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Утвърждава промени в Приложение 1 към Решение № 105/27.02.2020
г. /изм. с Решения № 154/23.04.2020 г. и № 223/28.05.2020 г. на ОбС –
Сливен/, както следва:
1. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 20, а
именно: Регионален празник „Златна праскова“ на 30.07.2020 г. в с.
Гавраилово;
2. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 21, а
именно: Събор-надпяване на клубовете на пенсионерите „Карандила пее” в
началото на м. август в местността Карандила;
3. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 23, а
именно: Традиционен фолклорен събор на каракачаните в края на м. август
в местността Карандила.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 299
Утвърждаване на съществуването на слети паралелки,
паралелки с брой ученици под минимално установения и промяна
в групите в детски градини за учебната 2020/2021 г.
В съответствие с разпоредбите на Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) и във връзка с направени
предложения от директори на училища и детски градини за настъпилите
промени в броя на децата и групите в детските градини и учениците в
паралелките на училищата,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава съществуването на паралелки с брой ученици под
установения минимум от I до XII клас за учебната 2020/2021 година на
основание чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
както следва:
№

Наименование на
училището

Населено място Клас

Брой
Минимален
ученици в брой ученици
паралелката в паралелка

1

СУ „Пейо Яворов”

гр. Сливен

X

17

18

2

ОУ „Панайот Хитов”

гр. Сливен

VI

14

18

3

СУ „Йордан Йовков”

гр. Сливен

VI

14

18

X

17

18

4

СУ „Константин
Константинов”

гр. Сливен

X

16

18

XI

13

18

№

5

Наименование на
училището

Населено място Клас

ОУ „Христо Смирненски” гр. Кермен

Брой
Минимален
ученици в брой ученици
паралелката в паралелка

I

13

16

II

15

16

III

16

18

6

ОУ „Хаджи Димитър”

с. Бяла

VII

5

18

7

ОУ „Найден Геров”

с. Гавраилово

III

12

16

8

ОУ „Д-р Петър Берон”

с. Желю войвода

I

13

16

II

12

16

VI

16

18

VII

14

18

II

9

16

IV

14

16

IV

13

16

VI

9

18

9

ОУ „Братя Миладинови”

с. Злати войвода

10

ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”

с. Камен

11

ОУ „Хаджи Димитър”

с. Селиминово

12

ОУ „Васил Левски”

с. Стара река

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

1

Наименование на
училището

ОУ „Хаджи Димитър”

Населено
място

с. Бяла

Клас

Брой ученици в
паралелката

I + II

4

III + IV

10

V + VI

7

№

2 ОУ „Братя Миладинови”

3

Населено
място

Клас

Брой ученици в
паралелката

с. Злати войвода

III + IV

21

I + IV

13

II + III

8

V + VII

14

Наименование на
училището

ОУ „Васил Левски”

с. Стара река

3. Утвърждава следната промяна в броя на групите в детските
градини:
Брой групи през
учебната 2019/2020

Брой групи през
учебната 2020/2021

№

Наименование
на детската
градина

1

ДГ „Надежда”

гр. Сливен

4

0

2

5

0

1

2

ДГ „Диляна”,
с. Трапоклово
ПГ в с. Горно
Александрово

с. Горно
Александрово

0

1

0

1

0

0

с. Крушаре

3

1

0

4

0

0

3 ДГ „Минзухар”

Населено
място

Цело- ПолуЦело- ПолуЯслени
Яслени
дневни дневни
дневни дневни

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварителното
изпълнение на решението при следните мотиви: за да се защитят особено
важни обществени интереси, свързани с осигуряването на равен достъп до
образование на децата и учениците от населените места в община Сливен.
Решението трябва да влезе в сила преди началото на учебната 2020/ 2021
година, а преобразуването на яслените и полудневните групи в детските
градини в целодневни групи е свързано с допълнителни дейности за
назначаване на необходимия персонал и привеждане на занималните и
спалните помещения в съответствие с нормативните изисквания.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 300
Включване в Списъка на средищните детски градини и училища
за учебната 2020/2021 година на следните общински детски градини
и училища от община Сливен: ДГ „Здравец“ гр. Кермен,
ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Блатец, ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла,
ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово, ОУ „Христо Смирненски“ гр. Кермен,
ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово, ОУ „Васил Левски“ с. Стара река,
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Тополчане и
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и Постановление № 128 от 29
юни 2017 година на Министерски съвет за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021
година следните детски градини и училища от община Сливен: ДГ
„Здравец“ гр. Кермен, ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Блатец, ОУ „Хаджи
Димитър“ с. Бяла, ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово, ОУ „Христо
Смирненски“ гр. Кермен, ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово, ОУ „Васил
Левски“ с. Стара река, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Тополчане и ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано
предложение за включване на горепосочените детски градини и училища в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021
година, в срок до 10 септември в Министерството на образованието,
съгласно чл. 3 от Постановление № 128 от 29 юни 2017 година на
Министерски съвет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 301
Включване в Списъка на защитените детски градини и училища
за учебната 2020/2021 година на общинските
ОУ „Васил Левски“, с. Стара река и ОУ „Хаджи Димитър“, с. Бяла

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в
Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната
2020/2021 година Основно училище „Васил Левски”, с. Стара река, община
Сливен, област Сливен и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла,
община Сливен, област Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано
предложение за включване на горепосочените училища в Списъка на
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021
година, в срок до 10 септември в Министерството на образованието,
съгласно чл. 5 от Постановление № 121 от 23.06.2017 г. на Министерски
съвет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 302
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 122 /хиляда сто
двадесет и два/ лева на ЦПЛР-Детски комплекс – Сливен, за участие на
деца от центъра в Международно математическо състезание в гр. Несебър.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „За участия в
международни и национални образователни и културни програми на деца
и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2020
год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 200 /хиляда и
двеста/ лева на Дружество на художниците – Сливен, за награди и
рекламни материали, по повод отбелязване 30 години от създаването на
дружеството.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „За участия в
международни и национални образователни и културни програми на деца
и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2020
год.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 400 /четиристотин/
лева на НЧ „Добри Чинтулов 1941“- гр. Сливен, за награден фонд за децата
от „Лятна школа“, при читалището.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2020
год.

IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. Църковното настоятелство на храм „Св. Св. „Кирил и Методий“ с. Блатец, общ. Сливен за изографисване и ремонт.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2020
год.;
2. Фолклорна група „Детелини“ към Сдружение „Общинска
организация на инвалидите – Сливен“ за участие в Четиринадесети
републикански фолклорен фестивал на хората с увреждания в гр. Перник.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2020
год.
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2000 /две хиляди/
лева на НЧ „Зора 1860“ - гр. Сливен, за ремонтни дейности, по повод
отбелязване две бележити годишнини на читалището.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2020 год.
VI. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 30.11.2020 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 303
Отпускане на финансови помощи
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. М. Х. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ……….., за лечение и
медикаменти;
2. З. И. Х. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ………………….. за
лечение;
3. П. П. Т. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ………… за лечение и
медикаменти;
4. З. Ю. Д. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ул. ………… за лечение и
придружаващи разходи;
5. П. С. Б. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. …………., за медикаменти
и битови нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на:
1. Н. А. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………., за
медикаменти;
2. К. А. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ……………., за
медикаменти и битови нужди;
3. Н. И. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за медикаменти
и битови нужди;
4. С. Т. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. …………., за медикаменти
и битови нужди.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. М. Р. Б. с ЕГН ………. от с…………, общ.Сливен, ул. …………..,
за медикаменти и битови нужди;

2. М. И. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ………………., за
лечение.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Г. Р. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
придружаващи разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
1. П. К. Р. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ул. ………….., за
медикаменти и битови нужди;
2. Д. Л. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………, за лечение и
придружаващи разходи.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 450 /четиристотин и
петдесет/ лева на Х. А. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за
битови нужди.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на М. А. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………., ул. ……………. за
лечение.
VIII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/
лева на А. В. В. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за лечение и
придружаващи разходи.
IX. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на М. И. З. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………..., за
лечение и съпътстващи разходи.
X. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
XI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.11.2020 г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят интереси, особено важни за жизнения и здравен
статус на горепосочените граждани. Забавата на изпълнението на
решението би довело до значителен риск за здравето или трудно
поправими усложнения.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

