ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 304
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2019 г., както
следва:
- по приходите общо
96 568 714 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
- по разходите общо
96 568 714 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1).
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2019 г. (съгласно
Приложение № 2).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
(съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5, 6).
5. Приема отчетна информация за липса на показатели на
контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление”.
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и
операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на
общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 305
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г. и на
Индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд 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.
август 2020 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2020 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за
заплати през 2020 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.

5. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд 2020 г.
6. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 306
Упълномощаване на кмета на общината
да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане
по Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.018-0039-C0
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“
Компонент1, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

На основание чл.21, ал.1, т.10, и т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише:
- Запис на заповед без протест и разноски, платим от поемателя Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на
Управляващ орган на Оперативна програма“ Развитие на човешките
ресурси“ в размер на 30 000 лева /тридесет хиляди лева/ за обезпечаване
на 100% от стойността на допустимия аванс по договор № BG05М9OP0012.018-0039-C01 за проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи в Община Сливен“.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да подготви необходимите
документи за получаване на авансово плащане по Договор BG05М9OP0012.018-0039-C01 от 20.03.2019 г. и да ги представи пред Управляващия
орган на ОП РЧР.

3. На основание чл.60 ал.1 от АПК 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 307
Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен
в проект WINET - Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия,
BSB – 638 на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 60, ал.
1 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект
WINET - Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия, BSB – 638
на Търговско-промишлена палата - Стара Загора
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да подпише Протокол за
сътрудничество между Община Сливен и Търговско-промишлена палата Стара Загора в рамките на проект WINET - Търговия и иновации в лозаровинарската индустрия, BSB – 638
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на Решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното
изпълнение цели защита на важни обществени интереси и спазване на
крайния срок за реализацията на дейностите по Проекта.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 308
Избор на Временна комисия за изработване на Проект на Правилник
за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 28а от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 30, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Избира Временна комисия за изработване на Проект на Правилник
за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в състав:
Председател: Станимир Комбалов
Членове:
1. Борислав Павлов
2. Васил Добрев
3. Владимир Стефанов
4. Мария Григорова
5. Момчил Пантелеев
6. Мустафа Мустафов
7. Румен Бозуков
8. Стефан Пасков
9. Стефан Стайков

II. Възлага на Временната комисия в срок до 30.09.2020 год. да
подготви и внесе в деловодството на Общински съвет Сливен Проект на
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 309
Промени в утвърдения с Решение № 105/27.02.2020 г. и изменен
с Решения № 154/23.04.2020 г., № 223/28.05.2020 г. и № 298/30.07.2020 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., № 223/28.05.2020 г. и №
298/30.07.2020 г. на ОбС – Сливен/, както следва:
1. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 25 –
Фестивал на стоте войводи;
2. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 26 –
Есенен театрален салон.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 310
Допълнение на Решение № 299 от 30.07.2020 г.
на Общински съвет - Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Допълва Решение № 299 от 30.07.2020 г. както следва:
§1. Добавя т. 5 със следния текст:
5. На основание чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование утвърждава
съществуването на една група с целодневна организация в детска градина
„Слънце”, с. Новачево, община Сливен с минимум 6 деца.
§2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
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 края на месец септември.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 311
Продължаване и изменение на разрешително за водовземане от
минерална вода от находище „Сливенски минерални бани“,
с. Злати войвода, община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 във
връзка с чл.78, ал.2 от Закона за водите, във връзка с параграф 146, ал. 2 от
ПЗР към ЗИДЗВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се продължи срока на действие на
разрешително №31610001/04.10.2010 г. на „Профилактика, рехабилитация
и отдих“ ЕАД, гр. София: седалище и адрес на управление: гр. София,
община София, област София, ул. …………, ЕИК:…………., издадено от
Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“
за водовземане от минерални води от водовземно съоръжение - сондаж №2
„Наклонен“ и сондаж №3 от находище „Сливенски минерални бани“, с.
Злати войвода, общ. Сливен с 10 (десет) години, като определя краен
срок на разрешителното 04.10.2030 г.
2. Дава съгласие да се измени разрешително №31610001/04.10.2010
г. издадено от Басейнова дирекция за управление на водите
„Източнобеломорски район“, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, ЗВ, вр.
Чл. 166, ал. 1, от Наредба №1/10.10.2007 г. и във връзка с параграф 146, ал.
2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на закона за водите (обн. ДВ, бр. 61 от 2010г./ПЗР към ЗИД на
ЗВ/) и да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите,
както следва.

2.1. Водовземно съоръжение: „сондаж №2 „Наклонен“ и сондаж
№3“ (Наименование съгласно акт за изключителна държавна собственост
№1630/11.09.2017 г. и Решение 70/23.02.2011 г.).
Поради това, че сондажите са непосредствено един до друг, е
изградено общо каптажно съоръжение, представляващо вкопана бетонна
камера с размери 3,75 х 2,10 и дълбочина 1,80 м, в което са разположени
тръбно-крановата арматура на сондажите. Съгласно заповед на
Министерство на околната среда и водите, гр. София № РД-369/16.04.2013
г., за утвърденият технически възможен дебит (локални експлоатационни
ресурси) сондаж №2 „Наклонен“ и сондаж №3 са оценени като едно
водовземно съоръжение.
Географски координати (система WGS 84):
N 42° 36' 34.3"
E 026° 13' 54.0"
Геодезически координати в Българската геодезическа система:
Сондаж №2 „Наклонен“ Х – 4653506,28 У – 9484128,35
Сондаж №3
Х – 4653505,99 У – 9484129,57
2.2. В частта Административно териториална единица: (ЗВ изм.
ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., Приложение 2, т. 72)
вместо с. Мечкарово да се чете с. Злати войвода общ. Сливен, обл. Сливен
ЕКАТТЕ: 30990
2.3. „Частта „Цел на водовземането“, с цел превеждане в
съответствие с чл. 12 (6) и съгласно § 3, ал. 3 от ПЗР на ТАРИФА за
таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване,
приета с ПМС № 383/29.12.2016г.: придобива следното съдържание:
„Други цели – лечение, рехабилитация и профилактика в почивна станция
Жива вода“
2.4. Част „Такса за водовземане“ придобива следното
съдържание:
2.4.1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения
обем вода, температурата на минералната вода, и целите на водовземане,
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община
Сливен - чл. 47 б, приета с Решение №382/27.09.2012 г., изм. и доп. с
Решение 569/23.02.2017 г. При настъпили промени в нормативната уредба
се допуска изменение в условията за заплащане на таксата.
2.4.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на
разрешителното определя и декларира в Община Сливен дължимата такса
по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на
интернет страницата на Община Сливен.
2.4.3. Ежегодно до 15 февруари на следващата година, внася
задължението по декларацията, в бюджетната сметка на Община Сливен,
гр. Сливен посочена на интернет страницата на общината, като в

платежния документ посочва титуляр на разрешителното, номера на
разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по
Закона за водите.
2.5. Условия за обявяване на състава на минералните води
съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат
или балнеологична оценка (съгласно чл. 168, ал. 1, т. 11 от НАРЕДБА №
1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води):
Обявява химичен състав и свойства на минералните води съгласно
издадените от министъра на здравеопазването сертификат или
балнеологична оценка в зоната, в която се ползва минералната вода.
2.6. Условия за предоставяне на информация от собствения
мониторинг:
Да предоставя на Кмета на Община Сливен и Директора на
Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“Пловдив:
2.6.1. Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните
водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и към
31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
2.6.2. В срок до 31 март на следващата година доклад за
изпълнението на условията в разрешителното.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 312
Промяна характера на собствеността на УПИ ІV, кв.35
в с.Желю войвода,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:
1. Обявява за частна общинска собственост недвижим имот,
представляващ УПИ ІV в кв.35, с площ от 1145 кв.м., отреден „За
обществено обслужване“ по плана на с.Желю войвода, общ.Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да състави акт за частна
общинска собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 313
Предоставяне безвъзмездно за управление
на юридическо лице на бюджетна издръжка на незастроен терен
с площ 1500 кв.м., представляващ южната част от ПИ 67338.540.107 по
КККР на гр. Сливен, целият с площ 6158 кв.м., идентичен с УПИ І, кв. 250,
отреден за училище по ПУП на кв. Клуцохор, актуван с Акт за публична
общинска собственост №3016 от 11.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната аадминистрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и с чл. 12, ал. 3 от
Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните
данъци и такси, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и
чл. 12, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен, като създава нов раздел ХI
„Предоставяне на нежилищни имоти за безвъзмездно управление“ със
следното съдържание:
- незастроен терен с площ 1500 кв.м., представляващ южната част от
ПИ 67338.540.107 по КККР на гр. Сливен, целият с площ 6158 кв.м.,
идентичен с УПИ І, кв. 250, отреден за училище по ПУП на кв. Клуцохор,
актуван с Акт за публична общинска собственост №3016 от 11.03.2013 г.
2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на
здравеопазването със седалище и адрес на управление гр. София, район
…….., пл. „……….” №5, Булстат: ………., представлявано от министъра
проф. д-р К. А, дм, следният имот:

- незастроен терен с площ 1500 кв.м., представляващ южната част от
ПИ 67338.540.107 по КККР на гр. Сливен, целият с площ 6158 кв.м.,
идентичен с УПИ І, кв. 250, отреден за училище по ПУП на кв. Клуцохор,
актуван с Акт за публична общинска собственост №3016 от 11.03.2013 г.
Имотът се предоставя на Министерство на здравеопазването за
изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на
инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална
грижа за деца с увреждания-2“.
Срокът за предоставяне на гореописания имот за безвъзмездно
управление е до отпадане на нуждата от него.
3. Дава съгласие на Министерство на здравеопазването в изпълнение
на проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за
предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с
увреждания-2“ да проектира, изгради и въведе в експлоатация за своя
сметка едноетажна сграда в предоставения му за управление имот публична общинска собственост.
4. 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 №3016 от 11.03.2013 г.
5. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение поради
следните мотиви:
- кратките срокове за изпълнение на проект „Изграждане на
инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална
грижа за деца с увреждания-2“ и подготовка на Министерството на
здравеопазването за избор на изпълнител, което обуславя допускане на
предварително изпълнение за защита на особено важни обществени
интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 314
Премахване на общински сгради
с идентификатори 67338.520.9.1 и 67338.520.9.2, находящи се
в общински поземлен имот с идентификатор 67338.520.9
по КККР – гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, ул. „Добри Димитров“ № 31

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 бъдат премахнати жилищна сграда на един етаж
с идентификатор 67338.520.9.2 със ЗП 45 кв.м. и жилищна сграда на един
етаж с идентификатор 67338.520.9.1 със ЗП 11 кв.м., разположени в
поземлен имот с идентификатор 67338.520.9 по КККР – гр. Сливен, с
адрес: гр. Сливен, ул. „Добри Димитров“ № 31, актувани с акт за частна
общинска собственост №2785 от 16.08.2011 г.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия и след премахването на сградите да се отрази промяната в АОС
№ 2785 от 16.08.2011 г. и кадастралната карта на гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 315
Даване на съгласие за премахване на сгради частна
общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 67338.508.77
с площ 731 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри
УПИ XIII, кв.96 по ПУП на кв.Комлука

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се премахнат следните сгради, общинска собственост,
намиращи се в поземлен имот с идентификатор 67338.508.77 с площ 731
кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри, представляващи:
жилищна сграда с идентификатор 67338.508.77.1 със застроена площ 125
кв.м и сграда с идентификатор 67338.508.77.2 със застроена площ 18 кв.м.
2. В поземлен имот с идентификатор 67338.508.77 с площ 731 кв.м.
по кадастрална карта и кадастрални регистри, УПИ XIII, кв.96 по ПУП на
кв.Комлука да бъдат изградени Кризисен център за жертви на домашно
насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица по проект №
BG16RFOP001-1.015-0005-C01 „Изграждане на общинска инфраструктура
за предоставяне на социални услуги“ по ОП „Региони в растеж“ 20142020.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме всички
необходими действия по премахване на сградите.
4. Премахването да се извърши след влизане в сила на настоящото
решение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 316
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в Парк „Юнак“, 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 общинското 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 добавя:
ПИ с идентификатор 67338.557.63, Парк „Юнак“, гр. Сливен, с площ
от 9 583 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с
АОС № 3932 от 28.11.2018 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
ПИ с идентификатор 67338.557.63, Парк „Юнак“, гр. Сливен, с площ
от 9 583 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с
АОС № 3932 от 28.11.2018 г.
Начална тръжна цена 864 330 лева (осемстотин шестдесет и четири
хиляди триста и тридесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 317
Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се
в местност „Барутни погреби“, 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 Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот частна общинска собственост, представляващ:
ПИ с идентификатор 67338.420.226, местност „Барутни погреби“, гр.
Сливен, с площ от 416 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс, актуван с АОС № 4187 от 27.04.2020г.
Начална тръжна цена 7 600 лева (седем хиляди и шестстотин лв.) без
ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 318
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.437.403 –
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 67338.437.403 с площ от 532 кв.м, начин
на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, местност „Баш чардак”, актуван с АОС №
4235/03.07.2020 г. – общинска собственост в землището на гр. Сливен
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.437.403 с площ от 532 кв.м, начин
на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, местност „Баш чардак”, актуван с АОС №
4235/03.07.2020 г. – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Начална цена: 3800 /три хиляди и осемстотин/ 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 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 319
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.437.411 –
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 67338.437.411 с площ от 1490 кв.м, начин
на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, местност „Баш чардак”, актуван с АОС №
3985/17.05.2019 г. – общинска собственост в землището на гр. Сливен
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.437.411 с площ от 1490 кв.м, начин
на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, местност „Баш чардак”, актуван с АОС №
3985/17.05.2019 г. – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Начална цена: 10500 /десет хиляди и петстотин/ 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 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 320
Прогласяване погасеното по давност право на строеж в имоти - частна
общинска собственост в с.Гергевец и в с.Панаретовци, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.67, ал.1
от Закона за собствеността,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Прогласява за погасено по давност възмездно право на строеж,
учредено в полза на:
1. Р. Д. Х. за изграждане на жилищна сграда в УПИ VІІІ, кв.36, с
площ от 585 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на
с.Гергевец, общ.Сливен.
2. Т. К. У. за изграждане на жилищна сграда в УПИ ХІІ, кв.5, с площ
от 1080 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на
с.Панаретовци, общ.Сливен.
ІІ. Възлага на кмета на Общината да уведоми по реда на ГПК,
гражданите на които е било учредено правото на строеж, за решението на
Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 321
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в имоти - частна общинска собственост в с. Струпец,
с. Самуилово и с. Чинтулово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

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 ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавят:
1. Урегулиран поземлен имот І-180 в кв. 34, с площ от 700 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Струпец, общ.
Сливен, актуван с АОС № 124 от 26.06.2020 г.
2. Урегулиран поземлен имот І-642 в кв. 71, с площ от 420 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Самуилово,
общ. Сливен, актуван с АОС № 189 от 25.02.2013 г.
3. Урегулиран поземлен имот ІV-29 в кв. 74, с площ от 345 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Самуилово,
общ. Сливен, актуван с АОС № 272 от 07.08.2020 г.
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.6 с площ от 681 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен
/кв. 40, УПИ ІІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 184 от 08.11.2017 г.

ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот І-180 в кв. 34, с площ от 700 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Струпец, общ.
Сливен, актуван с АОС № 124 от 26.06.2020 г.
2. Урегулиран поземлен имот І-642 в кв. 71, с площ от 420 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Самуилово,
общ. Сливен, актуван с АОС № 189 от 25.02.2013 г.
3. Урегулиран поземлен имот ІV-29 в кв. 74, с площ от 345 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Самуилово,
общ. Сливен, актуван с АОС № 272 от 07.08.2020 г.
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.6 с площ от 681 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен
/кв. 40, УПИ ІІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 184 от 08.11.2017 г.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 322
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в имоти - частна общинска собственост в с. Струпец
и в с. Чинтулово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество и чл.36 от Наредбата за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавят:
1. Урегулиран поземлен имот ХІV в кв. 36, с площ от 580 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Струпец, общ.
Сливен, актуван с АОС № 32 от 15.04.2010 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.510 с площ от 211
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен
/кв. 18, УПИ ХV по действащ ПУП/, актуван с АОС № 112 от 17.11.2009 г.
ІІ.Прогласява за погасено по давност възмездно право на строеж,
учредено в полза на:
1. С. С. С. за изграждане на жилищна сграда в УПИ ХІV в кв. 36, с
площ от 580 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план
на с. Струпец, общ. Сливен.

2. Д. Г. С. за изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с
идентификатор 81387.501.510 с площ от 211 кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м) по
кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен /кв. 18, УПИ ХV по
действащ ПУП/.
ІІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с
установени жилищни нужди, правоимащи по Закона за общинската
собственост и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищни сгради върху общински имоти,
представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот ХІV в кв. 36, с площ от 580 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Струпец, общ.
Сливен, актуван с АОС № 32 от 15.04.2010 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.510 с площ от 211
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен
/кв. 18, УПИ ХV по действащ ПУП/, актуван с АОС № 112 от 17.11.2009 г.
ІV. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
V. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 323
Даване на съгласие за сключване на договор за дългосрочен кредит
на „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 14, т. 9 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „Пътнически превози” ЕООД, гр. Сливен да проведе
обществена поръчка за избор на финансираща институция и сключи
договор за дългосрочен кредит при следните параметри:
- Размер на кредита – до 1 450 000 /един милион четиристотин и
петдесет хиляди/ лева;
- Срок на кредита – до 12 години;
- Максимален лихвен процент – до 6 %;
- Максимален годишен размер на разходите за обслужване на
кредита – 1 % от остатъка по главницата на кредита;
- Обезпечение – учредяване на ипотека и залог, с изключение на
Пътническа въжена линия.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Съкращаване на срока, който е необходим за подготовка за провеждане на
процедура по ЗОП за избор на финансираща институция.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 324
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.14, т.16 от Наредба за упражняване правата
на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи
както следва:
1. Апарат да функционално изследване на дишането на стойност до
5 000 лв. с ДДС;
2. Апарат за физикално лечение със средночестотен ток на стойност
до 2 500 лв. с ДДС.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 325
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да извърши със собствени средства ремонт на покрива

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.14, т.16 от Наредба за упражняване правата
на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да извърши строително-монтажни работи със собствени средства на
повредената хидроизолация на покрива на сградата на „ДКЦ 2 Сливен“
ЕООД на стойност до 9 220.46 лв. без ДДС.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния 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 за здравето на пациентите на дружеството.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 326
Необходимост от закупуване на ДМА
от „Диагностично-консултативен център 2 – Сливен” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 16 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „Диагностично-консултативен център 2 – Сливен”
ЕООД да закупи със собствени средства климатик на стойност до 1 879.00
лв. с ДДС.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Защита на
важни обществени интереси, свързани с опазване здравето на населението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 327
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.301.259, м. „Кешлика“, 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 67338.301.259, м. „Кешлика“, землище на
гр. Сливен с цел смяна на предназначението на имота от горски в имот за
„Ниско жилищно застрояване“ (Жм), като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.301.259,
м.“ Кешлика“ , 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 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 328
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
51929.2.773, м. „Хашламалък“, землище на с. Новачево, община Сливен

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

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 51929.2.773, м. „Хашламалък“, землище на
с. Новачево, община Сливен с цел смяна на предназначението на имота „За
казан за варене на ракия”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 51929.2.773, м.
„Хашламалък“, землище на с. Новачево, община 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 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 329
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
68117.511.259 и 68117.511.260, м. „Дългата нива“,
землище на с. Сотиря, община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

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 имоти с идентификатори 68117.511.259 и 68117.511.260,
м.„Дългата нива“, землище на с. Сотиря, община Сливен с цел смяна на
предназначението на имотите от земеделски имоти в имоти „За
оранжерии“, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори
68117.511.259 и 68117.511.260, м. „Дългата нива“, землище на с. Сотиря,
община 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 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 330
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.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 трасе на ел.кабел 1кV от нов
ТП в ПИ 67338.8.34, извод СН „Блатец“, ПС „Сливен Индустрия“ до ПИ
67338.47.60 и преминаващ през ПИ 67338.47.45 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.47.46 с НТП „дере“ и
ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“, всички в местността
„Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 331
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за оптичен кабел в землищата на с. Бяла, с. Новачево
и с. Градско, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на оптичен кабел в
землищата на с.Бяла, с.Новачево и с.Градско, общ.Сливен, като трасето
извън границите на населените места преминава през ПИ 07613.19.105 с
НТП „местен път“, землище с.Бяла, ПИ 51929.1.77 и ПИ 51929.1.1291 с
НТП „местен път“, землище с.Новачево, ПИ 17600.1.237 и 17600.1.273 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 17600.27.634 и
ПИ 17600.20.635 с НТП „местен път“, землище с.Градско, всички
общинска собственост и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 332
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. Н. Д. Д. с ЕГН ……… от с. …………, общ. Сливен, за
медикаменти;
2. Д. Д. П. с ЕГН ……… от с. ………….., общ. Сливен, …………за
медикаменти.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на Д.
Б. И. с ЕГН ………. от с. …….., общ. Сливен, ……….., за медикаменти и
съпътстващи разходи.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Щ. К. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………., за лечение и
съпътстващи разходи;
2. Д. А. К. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……….., за лечение и
съпътстващи разходи.
IV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
V. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.12.2020 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 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 333
Отпускане на целева субсидия в размер на 25 000.00 лева
за изграждане на лаборатория за диагностика на COVID-19 с PCR метод
от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 100, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона
за лечебните заведения,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен целева
субсидия в размер на 25 000.00 лева за изграждане на лаборатория за
диагностика на COVID-19 с PCR метод.
2. В едномесечен срок от изграждане на лабораторията по т. 1,
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен да предостави на Кмета на
Община Сливен разходооправдателен документ за целевото изразходване
на отпуснатите средства.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Защита на
особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване живота и
здравето на гражданите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 334
Предоставяне безвъзмездно за управление на сгради,
находящи се в поземлен имот с ид. № 67338.544.222 (стар УПИ VІ, кв. 176)
с площ 1840 кв.м., с адрес: гр. Сливен, кв. „Клуцохор“,
ул. „Георги Икономов“ №48 и даване на съгласие за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на надстройка
за изграждане на допълнителни класни стаи

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната аадминистрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 12, ал. 3 от Закона
за общинската собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл. 12, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел ХI „Предоставяне на нежилищни имоти за
безвъзмездно управление“ на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение
№64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен, със следното
съдържание:
- Сграда с ид. №67338.544.222.1, застроена площ 117 (сто и
седемнадесет) кв.м., брой етажи: 2 (два) и предназначение: сграда за
обществено хранене;
- Сграда с ид. № 67338.544.222.2, застроена площ 188 (сто осемдесет
и осем) кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за обществено
хранене;
- Сграда с ид. № 67338.544.222.3, застроена площ 65 (шестдесет и
пет) кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: друг вид сграда за
обитаване;

Сградите са разположени в поземлен имот с ид. №67338.544.222
(стар УПИ VІ, кв. 176) с площ 1840 (хиляда осемстотин и четиридесет)
кв.м. по действащата кадастрална карта на гр. Сливен одобрена със
заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр.
Сливен, кв. „Клуцохор“, ул. „Георги Икономов“ №48.
2. Да се предоставят безвъзмездно за управление на Професионална
гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ със
седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. „Великокняжевска“
№1, с Булстат: …….., представлявана от М. П. П. - Директор, следните
сгради:
- Сграда с ид. №67338.544.222.1, застроена площ 117 (сто и
седемнадесет) кв.м., брой етажи: 2 (два) и предназначение: сграда за
обществено хранене;
- Сграда с ид. № 67338.544.222.2, застроена площ 188 (сто осемдесет
и осем) кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за обществено
хранене;
- Сграда с ид. № 67338.544.222.3, застроена площ 65 (шестдесет и
пет) кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: друг вид сграда за
обитаване;
Сградите са разположени в поземлен имот с ид. №67338.544.222
(стар УПИ VІ, кв. 176) с площ 1840 (хиляда осемстотин и четиридесет)
кв.м. по действащата кадастрална карта на гр. Сливен одобрена със
заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр.
Сливен, кв. „Клуцохор“, ул. „Георги Икономов“ №48.
Срокът за предоставяне на гореописаните сгради за безвъзмездно
управление е до отпадане на нуждата от него.
3. Дава съгласие на Професионална гимназия по хотелиерство и
туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ в изпълнение на програма
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020-2022“ да проектира, изгради и въведе в
експлоатация за своя сметка надстройка над сграда с ид. №67338.544.222.1
по КККР на гр. Сливен на два етажа със ЗП 117 кв.м. и РЗП 234 кв.м. за
изграждане на допълнителни класни стаи необходими за преминаване на
едносменен режим на работа.
4. 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 сградите и да
отрази промяната в АОС №2776 /13.07.2011 г.

5. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение поради
следните мотиви:
- срокът за кандидатстване на ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ по
програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ е до 08.09.2020 г.,
което обуславя допускане на предварително изпълнение за защита на
особено важни обществени интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

