ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 335
Удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Сливен и общината“

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.41, ал.1, във връзка с чл.43, ал.1, т.2 от
Наредба за символиката на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ д-р Митко Р. Баев за особени заслуги към град Сливен и
общината в областта на здравеопазването.
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ Красимир Г. Добрев за особени заслуги към град Сливен и
общината в областта на културата.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 336
Присъждане на Награда на Общински съвет Сливен
„Почетен знак „За граждански принос”

На основание чл.52, ал.3 от Наредба за символиката на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ПРИСЪЖДА Награда на Общински съвет-Сливен „Почетен знак
„За граждански принос” на:
1. д-р Илиян Д. Комитов за проявена висока гражданска отговорност,
висок професионализъм и проявен хуманизъм
2. д-р Милена П. Ченкова за проявена висока гражданска
отговорност, висок професионализъм и проявен хуманизъм
II. Наградата да бъде връчена по реда на чл.52, ал.4 от Наредба за
символиката на Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 337
Проект на Наредба за условията, критериите и реда
за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани
с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен

На основание чл. 133, ал. 4 от ЗФВС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Наредба за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с
направленията на физическата култура и спорта в община Сливен,
съгласно приложението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НАПРАВЛЕНИЯТА НА ФИЗИЧЕСКАТА
КУЛТУРА И СПОРТА В ОБЩИНА СЛИВЕН

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба определя условията, критериите и реда за
финансиране и подпомагане на спортни клубове и други дейности свързани с
направленията на физическото възпитание и спорта, реда за отчитане и доказване на
целесъобразността и законосъобразността на разходваните средства, както и условията
за материално стимулиране на сливенски спортисти постигнали високи спортни
резултати на Олимпийски, Световни и Европейски първенства.
Чл. 2. Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на
физическото възпитание и спорта на територията на общината в съответствие с
политиката на Община Сливен.
Чл. 3. Финансовите средства по чл. 1 се осигуряват от бюджета на Община
Сливен и са предназначени за подпомагане на неикономически спортни дейности на
спортните клубове и други дейности свързани с направленията на физическата култура
и спорта в Община Сливен (спортни дейности с масов характер, предназначени за
развитие на спорт за всички, на детско-юношеския спорт, спорт за високи постижения,
спорт за хора с увреждания, мероприятия по спортен календар и др.), съобразно
изискванията на наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на
спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и
спорта в община Сливен /Наредбата/.
Чл. 4. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове се определя
въз основа на критериите приети с настоящата наредба.
Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя за дейност на спортните клубове и
други дейности свързани с направленията на физическото възпитание и спорта, (спорт
за всички, детско-юношески спорт, спорт за високи постижения, организационна,
обучителна, учебно- тренировъчна и спортно-състезателна, спорт за хора с
увреждания), както и за закупуване на спортна екипировка, уреди, съоръжения и други
свързани със спортно-тренировъчната дейност.
ГЛАВА ВТОРА
ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 6. (1) Със средства от бюджета на Община Сливен могат да бъдат
финансирани дейности на спортни клубове регистрирани като юридически лица с

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат
седалище и развиват дейност на територията на общината.
(2) С приоритет се финансират дейности в областта на спорта за всички.
(3) Не се финансират спортни дейности, които са финансирани по проект,
програма или са финансирани със средства от държавния бюджет.
(4) Община Сливен ежегодно финансира, организира и провежда ученически
игри -общински етап за съответната календарна година по утвърдени правила за
организиране и провеждане на ученически игри, съгласувани с Министъра на
образованието и науката и утвърдени със заповед на Министъра на младежта и спорта.
(5) Община Сливен ежегодно финансира, организира и провежда церемония по
награждаването на най-добрите спортисти в Сливен за текущата календарна година по
утвърден регламент.
(6) Община Сливен стимулира сливенски спортисти, които допринасят за
издигането на имиджа на България и Сливен чрез изявите си на Олимпийски игри,
Световни и Европейски първенства (Приложение № 10)

ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 7. (1) Спортните клубове по чл. 6, ал. 1, кандидатстващи за финансово
подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
1. да са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
извършващи дейност в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието;
2. да са вписани в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, водени от
министъра на младежта и спорта;
3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени
от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;
4. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не са
в ликвидация, нямат просрочени финансови задължения към община Сливен и нямат
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
и към Община Сливен, установени с акт на компетентен орган, съгласно националното
законодателство, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, за което се
извършва справка служебно;
5. да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и Националните
счетоводни стандарти;
6. да са изпълнили задълженията си към Община Сливен по предходно
финансиране или подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти общинска собственост;

7. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на
територията на община Сливен и да имат обособена организационна структура по
отношение на дейностите в областта на детско-юношеския спорт (с изключение на
футболните клубове, участващи в областното първенство за мъже);
8. да са развивали активна спортна дейност минимум три години преди
кандидатстването;
9. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на
националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на
община Сливен;
10. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация
съгласно действащата нормативна уредба, като същите да са вписани в регистъра на
треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и
спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност.
11. състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и
предсъстезателни медицински прегледи, съгласно действащата нормативна наредба.
(2) Спортни клубове, допустими за финансирането по чл. 6, ал. 1 не се считат за
получатели на помощ по смисъла на чл. 20, ал. 1 от Закона за държавните помощи,
когато за тях е изпълнено едно от следните условия:
1. извършват само неикономически дейности, включително дейности за развитие
на масовия детско-юношески спорт, индивидуални спортове и представителни отбори
колективни спортове – по група мъже и жени и масов спорт за хора с увреждания;
2. извършват и икономическа дейност по смисъла на § 1, т. 13 от
Допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи, но същата и дейността
по т. 1 са напълно отделени финансово-счетоводно по отношение на активите,
пасивите, приходите и разходите за всяка от съответните дейности и/или е налице
фактическо обособяване на дейностите чрез отделен субект.
(3) Изпълнението на условието по ал. 2 се декларира от получателя при подаване
на формуляр за кандидатстване, съгласно Приложение № 1.
Чл. 8. (1) За финансиране по реда на тази Наредба не могат да кандидатстват
спортни клубове, които са
1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза
или извършващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
2. спортни клубове, на които Община Сливен е прекратила по тяхна вина
договори, с които безвъзмездно са им предоставени спортни обекти или части от тях и
не са изпълнили задълженията си съгласно настоящата наредба;
3. имат финансови задължения към община Сливен или държавата;
4. спортни клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори в замяна на
получени срещу това недвижими имоти, собственост на Община Сливен, или на които
Община Сливен е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за
клуба;
5. резултати на спортни клубове в дисциплини, в които няма ефективно
единоборство с противник и класиране на спортисти по постигнатите резултати или в
дисциплини, които имат демонстративен или конкурсен характер;
(2) Състезатели участвали в състезания в повече от един вид спорт се
финансират само за постиженията си в един от тях.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
Чл. 9. (1) Брой картотекирани спортисти по възрастови групи.
(2) Спортно-състезателна дейност. Участие в първенства/брой прояви от ДСК по
възрастови групи.
(3) Постигнати резултати от състезатели на спортни клубове.
(4) Оценката се извършва въз основа на постигнатите резултати през изминалата
календарна година, съобразно критериите по чл. 9.

ГЛАВА ПЕТА
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 10. (1) Ежегодно, в срок до 15 януари, спортните клубове, отговарящи на
изискванията на тази наредба могат да подадат в деловодството на Община Сливен
формуляр за кандидатстване за финансово подпомагане: (Приложения № 1).
(2) Спортни клубове изпуснали срока за кандидатстване, както и
неотговарящите на чл. 7, не могат да ползват финансова помощ по настоящата наредба.
Чл. 11. Към формулярът по чл. 10 кандидатите за финансово подпомагане
прилагат попълнени:
(1) Методика за разпределение и изчисление точките на клубовете за
предходната година за детско-юношески спорт (Приложение № 2)
(2) Методика за разпределение и изчисление точките на клубовете за
предходната година за мъже и жени в индивидуалните спортове и представителни
отбори мъже/жени в колективните спортове (Приложения № 3, само за СК със
състезатели картотекирани мъже/жени и СК колективни спортове с представителни
отбори мъже/жени).
(3) За спортни клубове с обособена структура в детско-юношеския спорт и
състезатели във възраст мъже/жени, точките от ал. 1 и ал. 2 на чл. 11 се събират, както
и следните документи:
1. копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър
на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и
спорта;
2. служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номера
на банковата сметка;
3. при необходимост се прилага копие на документи за придобита
професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове,
съгласно действащата нормативна уредба за професионална правоспособност и
квалификация на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в
Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и

спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по
футбол;
4. да имат обособена организационна структура по отношение на дейностите в
областта на детско-юношеските школи, която да доказва масовия характер на
подпомаганите дейности и/или групи „мъже“ и/или „жени“
5. документ за възложено счетоводно обслужване и/или договор със съставител
на годишния финансов отчет по чл. 17 от Закона за счетоводството;
6. декларация по образец (Приложение № 5);
7. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния
спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране
на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
8. годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на
федерацията или БФС;
9. списък на картотекираните спортисти, участвали в Държавни първенства през
предходната година - Приложение № 6 и заверена картотека от съответната федерация;
10. телефон за връзка (стационарен, мобилен), адрес на ел. поща и лице за
контакт.
11. декларация по образец (Приложение № 7);
12. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични
данни (Приложение № 8);
Чл. 12. (1) За оценка и класиране на кандидатите за финансово подпомагане,
кметът на общината назначава със заповед Общинска експертна комисия в състав:
ресорен заместник-кмет на Община Сливен, правоспособен юрист, експерти от
общинската администрация (счетоводство и контрол и/или бюджет и финанси,
предварителен контрол, социални дейности, здравеопазване и спорт) и председателя на
Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.
(2) В срок до 15 февруари всички постъпили формуляри и документи, заедно с
приложенията към тях се разглеждат и оценяват от Общинската експертна комисия по
чл. 12 (1). Когато са изпълнени всички условия и критерии за финансово подпомагане
по реда на тази наредба, комисията изготвя протокол със становище и определя
индивидуалния размер на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове.
При определянето на средствата, комисията се съобразява с критерии за разпределение:
1. стойността на 1 точка се определя, като общият размер на утвърдените
средствата за финансово подпомагане за спортни клубове се раздели на общия брой
получени точки за всички получатели-спортни клубове. Сумата за финансово
подпомагане на спортни клубове се определя като се приложат критериите по чл. 13
на Наредбата.
2. средствата за всеки получател-спортен клуб се изчисляват като произведение
от получените точки по стойността на 1 точка.
(3) За своята работа комисията изготвя протокол със списък с разпределени суми
по спортни клубове, който представя на кмета на Община Сливен за утвърждаване. Той
се произнася по протокола на комисията със заповед с разпределените средства за
финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с

направленията на физическата култура и спорт от Бюджета на общината за съответната
година след утвърждаването на протокола.
Чл. 13. (1) Общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове и
други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта се
утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на Община Сливен.
(2) За ученически игри и масови спортни състезания и прояви, общински
спортен календар, спортни прояви от национален и международен мащаб, стимулиране
на състезатели за постигнати резултати от олимпийски игри, световни, европейски и
балкански първенства, средства за спортни клубове за хора с увреждания, средства за
награждаване и честване на най-добри спортисти на годината, се отделят до 25% от
общата субсидия за финансово подпомагане на спортните клубове и дейности
свързани с направленията на физическата култура и спорт
(3) За финансово подпомагане на спортните клубове и дейности свързани с
направленията на физическата култура и спорт, се отделят до 5% от общата субсидия
като резерв за допълнителното им финансово подпомагане, които се изразходват със
заповед на кмета на общината по предложение на Комисията за децата, младежта и
спорта. Отговарящите на изискванията по тази наредба могат да подадат в
деловодството на Общински Съвет - Сливен формуляр за кандидатстване Приложение
№ 9, заедно със съпътстващите го декларации, след влизане в сила на Заповедта на
кмета на общината за разпределение на средствата, който се разглежда от Комисията за
децата, младежта и спорта. За своята работа Комисията съставя протокол и прави
мотивирано предложение за финансиране към кмета на община Сливен. След
одобрение на протокола, кметът на общината издава заповед и се пристъпва към
процедура за сключване на договор. Сумата за дофинансиране не може да бъде поголяма от 1 500 лв. за спортен клуб за едно мероприятие.
(4) За футболни клубове участващи в областното първенство за мъже по футбол,
отговарящи на изискванията на наредбата се отделят сумите от Приложение № 4.
(5) От отпуснатата от общинския бюджет сума за финансово подпомагане на
спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата
култура и спорт се приспадат сумите от ал. 2, ал. 3 и ал. 4. Получената сума се
разделя на общия брой точки, получен като сбор от точките, декларирани от всеки клуб
и приети от комисията. Всеки клуб може да получи финансова помощ в размер на броя
събрани от него точки, умножен по сумата за 1 (една) точка.
Чл. 14. Условията за финансово подпомагане от Община Сливен по реда на тази
Наредба, целесъобразното и законосъобразното разходване на предоставените
финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности
се уреждат с договор.
Чл. 15. Договорът за финансово подпомагане на дейностите на Спортните
клубове по реда на тази наредба се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на
Заповедта на кмета на общината за разпределение на средствата за финансово
подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на
физическата култура и спорт от Бюджета на общината за съответната година. В
договора се посочва банкова сметка, по която ще бъдат превеждани средствата и
лицето, което има разпоредителни права върху сметката.
Чл. 16. Спортните клубове, нямат право със средствата на финансово
подпомагане па тази Наредба да извършват други разходи, извън допустимите
посочени в тази наредба и описани в договора по чл. 14.

ГЛАВА ШЕСТА
НАЧИН НА РАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
И РЕД НА ОТЧИТАНЕ
Чл. 17. Спортни клубове, получили финансова помощ по реда на тази Наредба,
разходват средствата по предназначение, отчитат и доказват пред Община Сливен
целесъобразността и законосъобразността на изразходваните през годината средства.
Чл. 18. За отчитане разходването на предоставените им средства спортните
клубове изготвят и представят годишни финансови отчети в съответствие с
действащото законодателство и в срокове, определени в договора за финансово
подпомагане. Към финансовия отчет се прилагат копие от отчетните документи,
заверени с печат на клуба, текст "вярно с оригинала" и подпис на лицето
представляващо клуба (Приложение № 11) до 15 декември на текущата година на
полученото финансиране.
Чл. 19. При обективни причини представянето на финансовите отчети може да
се отложи след писмено уведомяване за причините, които налагат това, но не по-късно
от 31 декември на текущата година. След изтичането на този срок такива не се приемат
и спортния клуб не се допуска до финансиране.
Чл. 20. По реда на тази Наредба Община Сливен не финансира разходи,
свързани с:
1. дейността на политически партии и организации, професионални съюзи,
кооперации и религиозни организации;
2. инвестиционна и търговска дейност;
3. дарения, стипендии или благотворителни дейности;
4. ремонтна дейност, закупуване на земя, сгради, техника;
5. организиране на кръгове от държавни първенства, национални турнири,
национални купи, регионални и клубни турнири, за които се заплащат такси за участие;
6. телевизионни права и излъчвания.
Чл. 21. (1) Лицата, получили финансиране от Община Сливен по реда на тази
Наредба, трябва да:
1. разходват предоставените им средства от общинския бюджет при спазване на
принципите за икономичност, ефективност и ефикасност;
2. водят аналитична счетоводна отчетност;
3. докажат изразходването на предоставените средства чрез представяне в
Община Сливен на финансов отчет придружен с разходно-оправдателни документи,
както и документи, доказващи плащания до 15 декември на текущата година
(Приложение № 11);
4. в срока указан в чл. 25, ал. 2., възстановят в пълен размер остатъка от сумата,
предоставена им по силата на сключения договор за финансиране, която не са
изразходили.
(2) Лицата, получили финансиране, нямат право да разходват отпуснатите им
средства за други цели извън посочените в договора за финансиране.

ГЛАВА СЕДМА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 22. (1) Контролът върху изразходването на средствата отпуснати от
общината, се упражнява от Експертна комисия за контрол на изразходваните средства,
определена със заповед на кмета на община Сливен, която има право да изисква всички
необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка
на място. Комисията е в състав: ресорен заместник-кмет на Община Сливен,
правоспособен юрист и експерти от общинската администрация (бюджет и финанси
и/или счетоводство и контрол, предварителен контрол, социални дейности,
здравеопазване и спорт) и председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и
спорта.
(2) Срокът за приключване на работата на комисията е 40 дни след изтичане на
срока от чл. 21, ал. 1, т. 3.
Чл. 23. Експертната комисия следи за средствата, получени като финансиране,
които:
1. не са разходвани при стриктно спазване условията на договора за
предоставяне на финансиране;
2. не са отчетени, като разход.
Чл. 24. (1) Със средствата отпускани от Община Сливен се подпомагат разходи
за развитие на дейности, пряко свързани с учебно-тренировъчната и спортносъстезателна дейност.
(2) За правомерни ще бъдат признати следните разходи до размера на
договорените средства:
1. Разходи за билети и други документи, свързани с транспортни разходи до
мястото на състезанието и обратно;
2. Разходи за храна и нощувка на състезатели и техни треньори,
3. Разходи за обезпечаването на ползването и поддръжката на спортни обекти и
консумативи, свързани със спецификата на съответния вид спорт;
4. Осигуряване на възнаграждения на спортни специалисти, на медицински и
помощен персонал и на съдийски състави, разходи за охрана, свързани с домакински
състезания;
5. Разходи за наеми за ползване на спортно съоръжение, свързано с провеждане
на тренировъчен процес или състезание;
6. Разходи за спортна екипировка, спортни уреди и съоръжения, необходими за
тренировъчния процес и състезания;
7. Разходи за застраховки и разходи за участие в спортни прояви и състезания,
такси за провеждане на състезание или участие в тях;
8. Разходи за обезпечаване на награди: купи, медали, плакети, грамоти, спортни
пособия, спортна екипировка;
9. Разходи за медикаменти и възстановителни средства (разрешени от
Антидопинговата комисия), свързани с процеса на подготовка и възстановяване на
спортисти;

10. Разходи от обезпечаване на процеса по организация на спортните прояви и
състезания;
11. Разходи за медицински прегледи на спортисти:
12. Разходи за провеждане на спортни лагери, които включват разходи за
организиран транспорт, престой (нощувки и храна) на състезатели и треньори до/в
мястото на провеждане на лагера.
Чл. 25. (1) Експертната комисия съставя протокол за своята работа, който
представя за утвърждаване на кмета на общината.
(2) Предоставените при условията на тази Наредба, но неусвоени финансови
средства се възстановяват по банковата сметка на Община Сливен до 30-ти януари на
годината, следваща годината на предоставяне на финансирането.
Чл. 26. (1) Всички разходно-оправдателни документи трябва да бъдат
попълнени съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
(2) При отчитане на плащания в брой, фактурата трябва да бъде придружена с
фискален бон. Фискален бон, представен без фактура не се признава за разход.
(3) При отчитане на плащания по банков път с фактурата се представя копие от
платежно нареждане.
(4) Всички разходно-оправдателни документи се предоставят към отчета във вид
на копия, като копията на всеки от документите трябва да са заверени „Вярно с
оригинала”, подпис и печат на организацията.
Чл. 27. (1) При отчитане на транспортни разходи се прилагат:
1. копие от фактура с посочен маршрут, километри, единична цена и стойност с
приложен фискален бон или платежно нареждане;
2. копие от фактура с фискален бон за заредено гориво и приложена обяснителна
записка с маршрута, разпечатка за маршрута и разстоянията в километри, вид, марка и
модел на ползваното превозно средство, разходната норма на превозното средство и
дата на пътуването, съответстваща на периода на мероприятието;
3. копие от билети за транспорт и при необходимост - обяснителна записка с
маршрута и дата на пътуването.
(2) При отчитане на разходи за нощувки се представят копия от фактури с
включени брой лица, нощувки, период и стойност. Към фактурата се прилага фискален
бон или платежно нареждане.
(3) При отчитане на разходи за храна се представят копия от фактури с
приложен фискален бон или платежно нареждане. Не се признават разходи за
алкохолни напитки, цигари, коктейли и деликатесни храни.
(4) При отчитане на разходи за наем на помещения и съоръжения се представя
копие на сключен договор за наем или фактура, като:
1. когато наемодателят е физическо лице, се представя двустранно подписана
разписка, придружена с разходен касов ордер, издаден от наемателя;
2. когато наемодателят е търговец или юридическо лице, се представя фактура с
приложен фискален бон или платежно нареждане.

Чл. 28. Спортни организации, които за предходната календарна година не са
отчели получени от Община Сливен финансови средства или недобросъвестно отчели
такива средства, чрез представени документи с невярно съдържание нямат право да
получават финансиране по реда и при условията на настоящата наредба за срок от три
календарни години от установяване на нарушението или съответно неизпълнението на
задължения по договора за финансиране.
Чл. 29. (1) Предоставените по тази Наредба средства, които не са разходвани по
предназначение и законосъобразно, се възстановяват в пълен размер, в едно със
законната лихва, от момента на извършеното плащане до момента на възстановяване на
сумата.
(2) За установеното по ал. 1 спортните клубове се уведомяват писмено за
възстановяване на средствата, ведно със законната лихва, в едномесечен срок от
уведомяването.
Чл. 30. (1) Цялата документация, свързана с предоставянето на финансови
средства за подпомагане на спорта в Община Сливен, се съхранява, както следва:
1. в дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ – документация,
свързана с кандидатстване, определяне на точки и размер на средствата, архивиране на
попълнени методики за контрол, кореспонденция и др.;
2. в дирекция „Счетоводство и контрол“ – финансови отчети, становища по
осъществен контрол и писма за възстановяване на суми.
(2) Документацията се съхранява съобразно правилата за съхранение и контрол в
общинска администрация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Тази наредба се приема на основание на основание чл. 133, ал. 4 от ЗФВС
във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
(2) Спортните клубове получили финансиране по досегашния ред запазват
правото си да кандидатстват за финансиране по тази наредба в случай че отговарят на
изискванията на наредбата независимо, че не са развивали активна спортна дейност
минимум 3 /три/ години преди кандидатстването.
§ 2. Тази Наредба отменя Наредба за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на
физическата култура и спорта в община Сливен приета Решение № 1907/27.08.2015 год.
на Общински съвет – Сливен.
§ 3. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й от Общински
съвет-Сливен.
§ 4. Приложенията от № 1 до № 11 са неразделна част от Наредбата.

Приложение № 1
Към чл. 10, ал. 1

Вх. № ___________ / __ . __ . ____ г.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ
/по съдебно решение/
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:
ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА:
- име, презиме и фамилия
- длъжност:
- телефон (GSM):
- e-mail:
ЕИК ПО БУЛСТАТ
Декларация по чл. 7, ал. 2 от Наредбата
Декларирам, че представляваният от мен спортен клуб извършва:
- само неикономически дейности, включително дейности за развитие на масовия детскоюношески спорт или
- икономически и неикономически дейности, като всяка от тях е счетоводно обособена
самостоятелно чрез аналитични счетоводни сметки или чрез самостоятелен субект.
Информиран съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
невярно декларирани данни и обстоятелства.
Декларатор: ……………..
име, фамилия, подпис и печат
Забележка: При попълване на декларацията невярното се зачертава
БАНКОВА СМЕТКА:
- Банка
- BIC
- IBAN

Опис на приложените документи

ДА/НЕ

Приложение № 2. Методика за разпределение и изчисление на точките на
клубовете за предходната година за детско юношеските школи на спортните
клубове
Приложение № 3. Методика за разпределение и изчисление на точките на
клубовете за предходната година за мъже и/или жени при индивидуални
спортове и представителни отбори колективни спортове мъже/жени
Приложение № 5 Декларация по образец
Приложение № 6 Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавно
първенство през ……………г. и заверени картотеки от съответната спортна
федерация
Приложение № 7 Декларация по образец
Приложение № 8 Декларация по образец
Копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистър на
ЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието
Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър
на спортните организации в Република България към Министерството на
младежта и спорт
Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номера
на банковата сметка
Копие на документи за придобита професионална правоспособност и
квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно действащата
нормативна уредба за професионална правоспособност и квалификация на
спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на
спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта.
Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по
футбол
Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на
федерацията или БФС
Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния
спортен календар на съответната спортна федерация
Документ за възложено счетоводно обслужване и/или договор със съставител
на годишния финансов отчет по чл.17 от Закона за счетоводството
Други: (описват се)
Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося
съдебна отговорност.
Председател: …………………………………………………………...
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ……………….…

Приложение № 2
Към чл. 11. (1)
МЕТОДИКА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА
ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА ЗА ДЕТСКО ЮНОШЕСКИТЕ ШКОЛИ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.
Брой
К1. Брой картотекирани спортисти,
състезатели
взели участие в проявите от ДСК,
във
съобразно норматива на съответната
възрастова
спортна федерация
група.
1. Младежи и девойки
2. Юноши и девойки старша възраст.
3. Юноши и девойки младша възраст.
4. Момчета и момичета и деца до 12 г.
Общо точки
Тежест
К 1=общ брой точки х 30/100

Точки за
възрастова
група

Получени
точки
(бр. състезатели
х К)

К4= 6
К3= 4
К2= 3
К1=2
30

Забележка:
1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от съответната
спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на
норматива на съответната спортна федерация.
2. Всеки спортист се посочва еднократно само във възрастовата група, отговаряща на
годините, независимо от това в колко групи е картотекиран.

К2. Спортно-състезателна дейност.
Участие в национални първенства:
колективни спортове: повече от 30 мача годишно
при разменено гостуване
колективни спортове: между 26 и 30 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: между 21 и 25 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: между 16 и 20 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: 15 и по-малко мача
годишно при разменено гостуване

Брой
Точки за 1
първенства първенство

16
10
8
5
3

колективни спортове: за всеки турнир при
първенство в турнири

2

индивидуални спортове: брой прояви

5

Участие в зонални първенства – колективни
спортове

Получени
точки

разменено гостуване с 20 и повече мача

8

разменено гостуване с по-малко от 20 мача

6

за всеки турнир при първенство в турнири
Участие в регионални
първенства
колективни спортове
Общо точки
Тежест
К2=общ брой точки х 60/100

4
–

2
60

1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участващите отбори (състезатели) в първенство или
турнирите.
2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички
възрастови групи (на клуба).
К3. Постигнати резултати на ДЮШ при спортния клуб
през предходната година

Точки

Класиране на Младежки олимпийски игри (до 3 м., без
значение броя на медалите)

80 - 1 м.
75 - 2 м.
70 - 3 м.

Класиране на Световно първенство (до 3 м., без значение
броя на медалите)

40 – 1 м.
35 – 2 м.
30 – 3 м.

Класиране на Европейско първенство (до 3 м., без
значение броя на медалите)

30 – 1 м.
28 – 2 м.
26 – 3 м.

Балкански шампион (1 м., без значение броя на медалите)

25

Шампион на България* (без значение от броя на
спечелените медали)
Подобрен национален рекорд (показателят е за наличие на
подобрен рекорд, без значение на броя)
Брой приети деца в Спортно училище
Общо точки
Тежест
К3= общ брой точки х 10/100

Класирането се
подчертава
и нанася

20
20
3
10

Забележка: За вписаните данни се представят протоколи. За национални рекорди се
представят служебни бележки заверени от федерациите. Методиката за
колективните спортове се попълва от клубове, които продължават спортносъстезателната си дейност в годината на кандидатстване.
За броя на приетите деца в Спортното училище се предоставя документ от същото.

Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите:
К = К1 + К2 + К3
Окончателен брой точки:

Председател: ……………………………………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: …………………
Декларирам, че за неверни данни нося съдебна отговорност.
*Спортни клубове, които имат състезатели мъже/жени, попълват и Приложение № 3

Приложение № 3
Към чл. 11 (2)
МЕТОДИКА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА
ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА ЗА МЪЖЕ/ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ И
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОТБОРИ КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ МЪЖЕ/ ЖЕНИ

Получени
Брой
К1. Брой картотекирани спортисти – мъже
точки
състезатели Точки за
и/или жени, взели участие в проявите от ДСК,
(бр.
възрастова
във
съобразно норматива на съответната спортна
състезатели
група
възрастова
федерация
х К)
група.
1. Мъже и жени
Общо точки
Тежест
К 1=общ брой точки х 30/100

К2. Спортно-състезателна дейност.

К1= 8
30

Брой
Точки за 1
първенства първенство

Участие в национални първенства:
колективни спортове: повече от 30 мача годишно
при разменено гостуване

16

колективни спортове: между 26 и 30 мача
годишно при разменено гостуване

10

колективни спортове: между 21 и 25 мача
годишно при разменено гостуване

8

колективни спортове: между 16 и 20 мача
годишно при разменено гостуване

7

колективни спортове: 15 и по-малко мача
годишно при разменено гостуване

6

колективни спортове: за всеки турнир при
първенство в турнири

5

индивидуални спортове: брой прояви
5
Участие в зонални първенства – колективни
спортове

Получени
точки

разменено гостуване с 20 и повече мача

12

разменено гостуване с по-малко от 20 мача

10

за всеки турнир при първенство в турнири
Общо точки
Тежест
К2=общ брой точки х 60/100

4
60

1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участващите отбори (състезатели) в първенство или
турнирите.
2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички
възрастови групи (на клуба).

К3. Постигнати резултати за мъже и жени при
спортния клуб през предходната година

Точки

Класиране на Олимпийски игри ( до 3 м., без значение от
броя на спечелените медали)

80 – 1 м.
75 – 2 м.
70 – 3 м.

Класиране на Световно първенство (до 3 м., без значение
от броя на спечелените медали)

40 - 1 м.
38 – 2 м.
36 – 3 м.
30 – 1м.
28 – 2 м.
26 – 3 м.

Класиране на Европейски шампионат ( до 3 м., без
значение от броя на спечелените медали)
Балкански шампион ( 1 м., без значение броя на
медалите)
Шампион на България* (без значение от броя на
спечелените медали)
Подобрен национален рекорд (показателя е за наличие на
подобрен рекорд, без значение на броя)
Общо точки
Тежест
К3= общ брой точки х 10/100

Класирането се
подчертава
и нанася

25
20
20
10

Забележка: За вписаните данни се представят: протоколи. За национални рекорди се
представят служебни бележки заверени от федерациите. Методиката за
колективните спортове се попълва от клубове, които продължават спортносъстезателната си дейност в годината на кандидатстване.

Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите:
К = К1 + К2 + К3

Окончателен брой точки:

Председател: …………………………………………………………………………………....
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….

Декларирам, че за неверни данни нося съдебна отговорност.
*Само за Спортни клубове, които имат състезатели мъже/жени

Приложение № 4 към чл.13, ал. 4

ТАБЛИЦА
ЗА РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ УЧАСТВАЩИ В
ОБЛАСТНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЪЖЕ ПО ФУТБОЛ

Размер
на средствата
/за 1 клуб/

Вид участия

1.

За футболни клубове,
първенство за мъже

участващи

в

областното

3 000 лв.

Забележка: Участията се удостоверяват с протокол.

Председател: ………………………………………………
Име, фамилия, подпис и печат

Дата: ………………

Приложение № 5
Към чл. 11, ал.3, т. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният .....................................................................................................................
Председател на .........................................................................................................................
(наименование на спортния клуб)
гр. ................................., Община ................................, Област .............................................
Декларирам, че ръководения от мен спортен клуб
………………………………………………………………….…………….…………………
…
……………………………………………………………………………………………....…
….
1. Развива/Не развива дейността си на територията на Община Сливен;
2. Регистриран е/Не е регистриран три календарни години преди годината на
кандидатстване.
3. Развива/Не развива спортно състезателна и тренировъчна дейност (масов
детско-юношески спорт, спорт за мъже и жени, масов спорт за хора с увреждания и
т.н.) на територията на Община Сливен минимум три календарни година преди
годината на кандидатстване за финансово подпомагане.
4. Член е/не е член на лицензирана спортна федерация и е/не е вписан в
централния регистър на Министерството на младежта и спорта.
5. Има/няма назначени треньори с професионална правоспособност и
квалификация съгласно действащата нормативна уредба за професионална
правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри, вписани в
Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и
спорта.
6. Има/няма обособена отделна организационна структура на масовия спорт по
отношение на дейностите в областта на детско юношеските школи, групи „мъже“ и/или
„жени“, която да доказва масовия характер на подпомаганите дейности;
7. Състезателите са преминали/не са преминали задължителни начални,
периодични и предсъстезателни медицински прегледи, съгласно действащата
нормативна наредба.
8. Изпълнени са/не са изпълнени антидопинговите правила на спортните
федерации. (когато е приложимо)
9. Има/няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
по тях, към държавата, установени с акт на компетентен орган, съгласно националното
законодателство.
9.1. За задълженията по т. 9 има/няма допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

10. Има/няма задължения към Община Сливен, в т.ч. има/няма задължения
за неизпълнение на сключени договори по програми и мерки за финансиране с Община
Сливен.
11. Има/няма заведена аналитична счетоводна отчетност според изискванията
на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, ЗФВС.
12. За дейностите по Информационен финансов план СК получава/не получава
други публични парични средства от други институции и няма да се отчете двойно
финансиране.
13. Декларирам, че със средствата, предоставени от Община Сливен няма
да се подпомага каквато и да е друга икономическа или неикономическа дейност,
извън дейността за която се предоставя финансирането.
14. При настъпване на промяна в което и да е от посочените обстоятелства,
съм задължен да информирам Община Сливен незабавно.

Дата: ………........

Председател: ...........................................
/подпис и печат/

Приложение № 6
Към чл. 11, ал.3, т. 9
Спортен клуб ………………………………………………..…………………………………
(наименование)
Гр./с ………………………………………………..
Спорт ………………………………………………

Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през .……... г.

Име, презиме, фамилия

Възрастова група,
в която спортистът
е участвал в ДП

Държавно първенство

Председател: ………………………………………………………..
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 7
към чл.11, ал.3, т.11
ДЕКЛАРАЦИЯ
От………………………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на представляващия кандидатстващата организация)
………………………………………………………………………………………………….
(наименование на кандидатстващата организация, ЕИК)
С настоящата декларация декларирам, че организацията, която представлявам:
1. има седалище на територията на Община Сливен;
2. осъществява активна спортна
дейност минимум три години преди
кандидатстването за финансиране.

За декларирането на неверни данни ми е известно, че нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.

Дата:…………………….
ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………………………………….
/подпис и печат/
/име, фамилия/

Приложение № 8 към чл.11, ал.3, т.12

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ

Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………….
/три имена/
ЕГН: ……………………………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ:
Съгласен/на Община Сливен да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Запознат/а съм с :
- с целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- с доброволния характер на предоставянето на данните;
- със срокът за съхранение на личните данни;
Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Дата:
Декларатор:
Име и подпис:

Приложение № 9
Формуляр за кандидатстване по чл. 13 (3)
ДО
ДО КОМИСИЯ НА ДЕЦЕТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И/ИЛИ УЧАСТИЕ НА/В
СПОРТНО СЪБИТИЕ
ИМЕ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
'СЕДАЛИЩЕ:
ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СПОРТНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ:
- име, презиме и фамилия
- длъжност
- телефон
- е-mail
ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ №:
Валидна
до
Рег. № вот
Централния
регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност при Министерство на
правосъдието.
ЕИК / БУЛСТАТ:
БАНКОВА СМЕТКА:
- Банка (име, адрес)
-В1С
-\ВАН
КООРДИНАТОР НА СЪБИТИЕТО:
-име, фамилия
-длъжност
Опис на документи
1.
2.
3.
4.
5.

брой страници

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося
наказателна отговорност по съответния ред.

Дата………………..
Подпис и печат:……………….
* Верността на всеки лист от формуляра, трябва да е удостоверен с печат на
организацията и подписа на лицето, което я представлява.
I.

ОПИСАНИЕ НА СПОРТНОТО СЪБИТИЕ:

Дата/и на провеждане : от …………… до …………… г.
гр./с/ ………………………. място на провеждане ………………....
(спортен обект - зала, писта, полигон, стадион и т.н.)
по
Вид спорт - дисциплина възрастова група
(Деца, Юноши/Девойки младша или старша възраст,
Кадети, Младежи, Мъже/жени)
II. ПОКАЗАТЕЛИ
Значимост на събитието
1. Очакван брой участващи държави/клубове
2. Очакван брой участващи спортисти
3. Очакван брой официални лица
4. Очакван брой придружаващи лица
5. Специфика на спорта олимпийски/неолимпийски
6. Опит от провеждане на спортни събития
(описание на проведените от организацията
спортни събития през последните три години)

Социално-икономически ефект
1. Очаквана посещаемост на събитието
2. Рекламиране провеждането на събитието в
регионален и национален план (описание на
дейностите)
3. Отразяване на събитието в регионален и
национален план (описание на дейностите)

III. ОБЩ ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ/УЧАСТИЕ НА СЪБИТИЕТО
ФИНАНСОВА ПЛАН НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА

РАЗМЕР НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДЕЙНОСТИ ( лева )
1. Храна и нощувки……………………………………
(за участници и съдии, кетъринг без алкохол по време на събитието)
2. Възнаграждения на съдийски състави ……………………………………………
3. Наем за ползване на спортен обект и/или помещение, свързан с провеждане на
събитието
…………………………………………………………………………..
4. Купи, медали, плакети, грамоти, рекламни материали свързани с провеждане на
събитието
………………………………………………………………………….
5. Разходи за транспорт, свързани с провеждане на събитието …………………..
6. Паричен награден фонд ………………………………………………………….
7. Озвучаване, водещ, сценично оформление и цветя, свързани с провеждане на
събитието………………………………………………………………………………
8. Медицинско обслужване
-……….брой……………. линейки х…….лв. х…….

дни

-……….лекарски екипи или лекар х…… лв. х …….. дни

…………………

9. Охрана……………………………………………………
Брой охранители….х…… лв. х……дни
10. Техническо и санитарно обслужване ………………………………………….
11. Други специфични разходи, пряко свързани с провеждане на събитието
(описва се всеки един разход поотделно)
ОБЩО ЗА ПРОЯВАТА:…………………………
РАЗМЕР НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН…………………
РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА………………………….
РАЗМЕР НА ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА

………………………………….

ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ……………………………………………………...
(получено от физически или юридически лица в размер на)

IV.
ПАРТНЬОРИ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪБИТИЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

* Забележка: Задължително се попълват всички полета.

РЪКОВОДИТЕЛ
НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
………………………………………………..………….
(Име, фамилия, подпис и печат)

КЪМ НАСТОЯЩИЯ ФОРМУЛЯР СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата;
2. Декларация по образец - Приложение № 7 към чл.11, ал.3, т.11;
3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни Приложение № 8 към чл.11, ал.3, т.12;
4. Регламент за провеждане на спортното събитие;
5. Друга информация по преценка на организацията

Забележка: Формулярът се подава след влизане в сила на Заповедта на кмета на
общината за разпределение на средствата за финансово подпомагане на спортни
клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и
спорт от Бюджета на общината за съответната година.

Приложение № 10 към чл.6, ал.6

ПЪРВЕНСТВА

СТИМУЛИРАНЕ В ЛЕВА ЗА:
Първо място

Второ място

Трето място

Олимпийски първенства

10 000 лв.

8 000 лв.

6 000 лв.

Световни първенства по
олимпийски спортове и
дисциплини

8 000 лв.

6 000 лв.

4 000 лв.

Европейски първенства по
олимпийски спортове и
дисциплини

5 000 лв.

3 000 лв.

2 000 лв.

1. Финансовото стимулиране се отнася само за възрастовите групи мъже/жени в
олимпийски спортове и олимпийски категории.
2. Състезателите по вдигане на тежести получават награди само за постигнати
резултати в двубоя.
3. Наградите се изплащат със заповед на кмета на Община Сливен.
4. Всички парични награди подлежат на облагане по данъчното законодателство
у нас.

Приложение № 11
Към чл. 18.
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ФОРМУЛЯР
ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № _______ / _________
ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________
наименование на организацията
ДОГОВОР № ……………………………../………………………год.
Утвърдена сума по точки:…………………............лв.
Получена сума по точки:…………………………..лв.
Отчетена сума по точки: …………………………..лв.

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
№

Вид на отчетния
документ

№ и дата

Описание на
извършените разходи

Стойност
(лв.)

Вид, № и
дата на
платежния
документ

Всичко:

Приложения към Финансовия отчет:
1.
2.
Председател: ………………………………………………………………..
(име, фамилия, подпис, печат на организацията)
Главен счетоводител: …………………………………………………….
(име, фамилия, подпис)
Дата: ………………..

Изисквания:
1. Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и
текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по
договора.
2. Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията
на Закона за счетоводството в т.ч.
* към всеки разходен документ се прилага съответния платежен документ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 338
Проект на Наредба за определяне условията и реда,
по които спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Сливен,
да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта
и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности

На основание чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.
8 във връзка с чл. 11 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Наредба за определяне условията и реда, по които спортни
обекти и съоръжения, собственост на Община Сливен, да се ползват за
нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях
обслужващи и спомагателни дейности, съгласно приложението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПО КОИТО СПОРТНИ ОБЕКТИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН, ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА
НУЖДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА И СВЪРЗАНИТЕ С
ТЯХ ОБСЛУЖВАЩИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящата наредба определя условията и реда за използването на
спортни обекти - общинска собственост, по смисъла на чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за
физическото възпитание и спорта на територията на общината.
(2) Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на
физическото възпитание и спорта на територията на общината в съответствие с
политиката на Община Сливен.
Чл. 2. Общинската политика в областта на физическата активност, физическото
възпитание, спорта се осъществява от органите на местната власт.
Чл. 3. (1) Спортните обекти - общинска собственост, се управляват в интерес на
населението на общината, съобразно разпоредбите на Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС), Правилникът за прилагането му (ППЗФВС) и Закона за
общинската собственост (ЗОС).
(2) Спортните обекти се ползват за нуждите на физическата активност,
физическото възпитание и спорта.
Чл. 4. (1) Спортните обекти - общинска собственост, по изключение могат да се
ползват за културни и други прояви с обществен характер, при условие, че не се
възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях.
(2) За всяко конкретно мероприятие по ал.1, кметът на общината или
упълномощено длъжностно лице уведомява заявителя за реда и условията за ползване
на спортния обект, като най-малко пет работни дни преди събитието се заплаща
такса/цена на услуга по реда на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община
Сливен.
Чл. 5. (1) По предложение на кмета на общината, общинският съвет приема
списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по
реда на Закона за физическото възпитание и спорта. Списъкът по ал. 1 се изпраща на
министъра на младежта и спорта в 14-дневен срок от приемането му, съответно
актуализирането му.
(2) Списъкът по ал. 1 се обявява в сградата на общината и на интернет
страницата, както и на подходящо място на територията на спортния обект, ако има
условия за това.
(3) Приетият списък на спортните обекти се актуализира по реда на ал. 1.

ГЛАВА ВТОРА
ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РАЗДЕЛ I
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 6. (1) Спортните обекти – общинска собственост, могат да се предоставят
безвъзмездно за определено време за:
1. тренировъчна и състезателна дейност на спортни клубове, вписани в
регистъра за по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта,
както и на спортните училища;
2. подготовка на националните отбори по различните видове спорт;
3. физическа активност, физическо възпитание и спорт в системата на
предучилищното и училищното образование, включително организирани извън
учебния план;
4. физическа активност , физическо възпитание и спорт във висшите училища;
5. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие
и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания.
(2) Спортни обекти - публична или частна общинска собственост могат да се
предоставят безвъзмездно за срок от 4 години, по ред определен от настоящата
Наредба.
(3) За обектите по ал.1 не се прилага чл.104 от ЗФВС.
Чл. 7. (1) Право да кандидатстват за безвъзмездно предоставяне на обектите по
чл. 6 или части от тях, имат спортни клубове, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал.
1, т. 1 от ЗФВС.
(2) Спортните клубове по ал. 1, кандидатстващи за безвъзмездно предоставяне
на общински спортни обекти или части от тях, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
извършващи дейност в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието;
2. да са вписани в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, водени от
министъра на младежта и спорта;
3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени
от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;
4. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не са
в ликвидация и нямат просрочени финансови задължения към община Сливен;
5. да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и Националните
счетоводни стандарти;
6. да са изпълнили задълженията си към Община Сливен по предходно

финансиране или подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти общинска собственост;
7. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на
територията на община Сливен;
8. да са развивали активна спортна дейност поне три години преди
кандидатстването;
9. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на
националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на
община Сливен;
10. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация
съгласно действащата нормативна уредба, като същите да са вписани в регистъра на
треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и
спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност.
Чл. 8. Безвъзмездно предоставяне на спортни обекти - общинска собственост не
се предоставя на:
1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза
или извършващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
2. спортни клубове, на които Община Сливен е отдала за ползване стопански
обекти и концесии;
3. спортни клубове, на които Община Сливен е прекратила по тяхна вина
договори, с които безвъзмездно са им предоставени спортни обекти или части от тях и
не са изпълнили задълженията си съгласно настоящата наредба.
4. имат финансови задължения към община Сливен.
5. спортни клубове ползващи собствена спортна база.
Чл. 9. (1) При кандидатстване за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти –
общинска собственост, всеки спортен клуб подава до кмета на Община Сливен
заявление по образец, представляващо Приложение № 1, което е неразделна част от
тази Наредба.
(2) Към заявлението по предходната алинея кандидатите прилагат следните
документи:
1. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на
лицето, съгласно чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. справка, представляваща Приложение № 2 и неразделна част от тази Наредба;
3. справка-информация от спортно училище за броя на учениците от спортния
клуб или организация, както и треньор на щат;
4. справка-информация от съответната федерация, в която членува спортният
клуб с поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални
състезатели и подготвителни групи;
5. при необходимост, органът по чл. 9, ал. 1 може да изисква и допълнителна
информация или документи на кандидата.
6. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Приложение № 5, което е неразделна част от тази Наредба.
7. Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2, т. 7, което е неразделна част от тази Наредба.

(3) Заявления се подават, когато за съответния спортен обект – общинска
собственост или части от тях се изготви обявление за предоставянето му безвъзмездно
на спортни клубове отговарящи на условията по чл. 7. Обявлението се поставя на видно
място в сградата на Общината, на интернет страницата на Общината, както и на
подходящо място на територията на спортния обект, ако има условия за това. Срокът за
подаване на заявления е 14 календарни дни от датата на публикуване на обявлението.
(4) Когато след изтичане на срока по ал. 3, за съответния спортен общински
обект или част от него има постъпило само едно заявление, отговарящо на
изискванията по чл. 9 кметът на общината и заявителят подписват договор.
(5) При наличие на повече от едно заявление за кандидатстване за безвъзмездно
ползване на спортния обект – общинска собственост или част от него се извършва
класиране на кандидатите и изготвяне на график за ползване на конкретния обект.
Чл. 10. (1) Оценката и класирането на спортните клубове за разпределяне на
безвъзмездното предоставяне се извършва въз основа на информацията, попълнена в
справката по Приложение № 2, от комисия за оценка и класиране на кандидатите
назначена със заповед на кмета. Същата се състои минимум от трима членове в състав:
заместник-кмет на община Сливен, правоспособен юрист, експерти от общинска
администрация (социални дейности, здравеопазване и спорт). За своята работа
комисията изготвя протокол, в който се описват подадените заявления, приложените
документи и прави предложение за класиране и/или отхвърляне на кандидатите, който
предоставя за утвърждаване от кмета на общината.
(2) Данните от справката по Приложение № 2 и приложените към заявлението
по чл. 9, ал. 2 документи се попълват в Приложение № 3 и служат като алгоритъм и
основа за извършване на класирането.
(3) Спортните клубове, развиващи повече от един вид спорт, попълват отделно
Приложение № 3 за всеки вид спорт.
Чл. 11. (1) Кметът се произнася по протокола на комисията със заповед, въз
основа на която се сключва договор, който съдържа периода и/или графика за
използването на спортния обект, описание на дейностите и лицата по чл. 103, ал. 1 от
ЗФВС, за които ще бъде използван спортния обект, условията за ползване,
включително разходите за електроенергия, водоснабдяване, отопление и други
консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите
ползватели или наематели, ако има такива.
(2) Броят на сключените договори се определя от комисията по чл. 10, ал. 1 в
зависимост от капацитета и часовата заетост на спортния имот. При възможност се
оставят часове за свободно ползване по Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община
Сливен.
Чл. 12 (1) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се
използват само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и лицата, на които са
предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор
с трети лица.
(2) Неспазването на изискването по ал. 1 е основание за прекратяване на
безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.

РАЗДЕЛ II
НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 13. (1) Отдаването под наем на спортни обекти – общинска собственост, се
извършва след обявяването на спортния обект в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС.
(2) Спортни обекти или части от тях - общинска собственост, могат да се отдават
под наем на спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на
община Сливен, или обединени спортни клубове за срок до 10 години след решение на
общински съвет, със заповед на кмета на общината, след провеждане на публичен търг
или публично оповестен конкурс при условията на настоящата наредба.
(3) Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 2 на кандидати, които имат
просрочени финансови задължения към общината.
(4) Началната тръжна цена - при провеждане на публичен търг, съответно
наемната цена при провеждане публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на
обектите по ал. 2, се определят с решение на общински съвет, въз основа на оценка,
извършена от лицензиран независим оценител.
(5) Кандидатите за наематели на обектите по ал. 2 подават писмено заявление за
участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, като към заявлението
представят:
1. план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора
за наем, който включва:
а/ прогнозни
предназначение;

средства за поддръжка на обекта,

съобразно

неговото

б/ прогнозни приходи от дейността, гарантиращи изпълнението на дейностите
по б. „а“ и заплащането на наем за целия срок на действие на договора.
2. програма за управление на спортния обект, която предвижда:
а/ видовете спорт, които ще се практикуват на територията на спортния обект;
б/ подобренията по спортните съоръжения, които следва да бъдат извършени с
цел модернизация и развитие на детско-юношеския спорт и масов спорт, в това число и
на спорта за хора с увреждания.
(6) Планът по ал. 5, т. 1 се актуализира за оставащия срок на действие на
договора за наем не по-късно от 6 месеца преди изтичането на първия 5-годишен срок.
(7) Комисия определена от кмета на Община Сливен в едномесечен срок след
изтичане на срока по ал. 5 разглежда постъпилите искания и прави предложение за
приемане или отхвърляне на исканията.
(8) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично
оповестен конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
(9) Наемателите на спортни обекти не могат да ги отдават под наем или да ги
ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е
основание за прекратяване на договора за наем.
(10) За неуредените въпроси по този член относно реда за провеждане на търгове
и конкурси се прилага глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество на Община Сливен.

Чл. 14. (1) Спортни обекти по чл. 13, ал. 1, могат да се отдават под наем за срок
до 30 години след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията на
настоящата наредба на спортен клуб или обединен спортен клуб, които са вписани в
съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.
(2) Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които имат
просрочени финансови задължения към общината.
(3) Началната тръжна цена - при провеждане на публичен търг, съответно
наемната цена при провеждане публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на
общински спортни обекти или части от тях, се определят с решение на общински съвет,
въз основа на оценка, извършена от лицензиран независим оценител.
(4) Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за участие
в публичен търг или публично оповестен конкурс, като към заявлението представят:
1. програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за
заплащане на наема за срока на договора;
2. план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора
за наем и актуализиран план за останалия период;
3. доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за
постигнатите спортни резултати;
4. инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която
води до увеличаване на стойността му. Същата трябва да предвижда извършване на
инвестициите за ремонт и обновяване за срока на договора за наем и да съдържа
подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции за първите три години от
сключването на договора и етапното им изпълнение за целия срок.
5. доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за
произхода на средствата за изпълнението й. Финансовото обезпечаване на
инвестиционната програма се доказва чрез:
а. писмено заявено намерение за сключване на договор за финансиране, когато
финансирането е осигурено от международна спортна организация или от участие в
международна програма за финансиране на спорта;
б. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между
участника и български или чуждестранни физически или юридически лица, както и
доказателства за финансови възможности на лицата, които предоставят средствата,
като годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни
декларации, банкови препоръки и други подобни;
в. одитиран годишен финансов отчет за последната календарна година и акта за
приемане;
г. междинен одитиран финансов отчет за последното приключило тримесечие.
6. програма за спортна дейност по количествени и качествени показатели.
(5) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично
оповестен конкурс, кмета на общината издава заповед и сключва договор за наем.
(6) Наемателите на спортни обекти не могат да ги отдават под наем или да ги
ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е
основание за прекратяване на договора за наем.

(7) За неуредените въпроси по този член относно реда за провеждане на търгове
и конкурси се прилага глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество на Община Сливен.
Чл. 15. (1) Спортни обекти или части от тях - общинска собственост могат да се
отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс от кмета на общината, на
спортен клуб - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, който е вписан в съответния регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС.
(2) Не се предоставят под наем спортни обекти - общинска собственост на
организации по ал. 1, ако същите имат просрочени финансови задължения към
общината.
(3) Наемната цена на общинските спортни обекти или части от тях се определя
след оценка на независим оценител
(4) Право да кандидатстват за наемане на спортен обект - общинска собственост
за срок до една година имат организациите по ал. 1, които:
1. са подали заявление за предоставяне под наем на общински спортен обект, в
което точно и ясно е индивидуализиран конкретен спортен обект;
2. към момента на подаване на заявлението по т. 1, са вписани в регистъра по чл.
9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
3. са изготвили програма за управление на спортния обект, която предвижда
средства за заплащане на наема за срока на договора;
4. са съставили план за ползване на спортния обект за срока на договора;
5. са представили доказателства за възможности за развитие на спортната
дейност.
(5) След изпълнения на изискванията по ал. 4, кметът на общината издава
заповед и сключва договор.
(6) В случай, че повече от една организация по ал. 1, прояви интерес за наемане
на конкретен общински спортен обект за срок до една година и кандидатите са
изпълнили изискванията по ал. 4, като няма възможност спортния обект да се ползва от
всички желаещи, кандидатите се класират по реда на чл. 10 от настоящата наредба.
Чл. 16. (1) Договорите за безвъзмездно предоставяне и договорите за наем на
спортни обекти- общинска собственост, сключени съгласно тази наредба се
прекратяват:
1. при неполагане на грижата на добър стопанин от страна на ползвателя при
ползване на спортния обект;
2. с изтичането на срока на договора;
3. ако ползвателят не застрахова за срока на договора, ползвания общински
спортен обект в полза на общината;
4. поради заличаване или отписване на ползвателя от съответния регистър по чл.
9, ал. 1 от ЗФВС;
5. когато се установи, че ползвателят използва не по предназначение
предоставения му за ползване общински спортен обект или в нарушение на закона;
6. ако ползвателят не извършва поддържането и текущите ремонти на ползвания

общински спортен обект, съгласно условията на договора;
7. при възникване на належаща общинска нужда, като ползвателят на общинския
спортен обект го освобождава в срок от два месеца от връчване на съобщението за
освобождаване;
8. при неплащане на наемната цена и/или на разходите за консумативи за повече
от три месеца;
9. на други основания, определени в договора.
(2) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се използват
само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и лицата, на които са
предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор
с трети лица.
(3) Неспазването на изискването по ал. (2) е основание за прекратяване на
договорите.
Чл. 17. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на общината,
като не се дължи обезщетение за стойността им.
РАЗДЕЛ III
КОНЦЕСИЯ
Чл. 18. (1) Спортни обекти – общинска собственост, могат да бъдат
предоставяни на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при
спазване изискванията на ЗФВС.
(2) Концесионерът е длъжен да осигурява обществен достъп на гражданите и
ползване на обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата
активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за
целите по чл. 6, ал. 1 от тази Наредба.
(3) Изискванията за осигуряване на обществен достъп и за ползване на обекта на
концесия за реализиране на конкретните дейности се определят като условия, свързани
с концесията, а редът за изпълнението им – с концесионния договор.
РАЗДЕЛ IV
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ
ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 19. (1) Върху спортен обект – общинска собственост, може да се учредява
възмездно или безвъзмездно право на ползване.
(2) Върху недвижим имот – общинска собственост, може да се учредява
възмездно или безвъзмездно право на строеж.
(3) Право на ползване или право на строеж може да се учредява безвъзмездно в
полза на спортен клуб – сдружение с нестопанско цел за осъществяване на
общественополезна дейност, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са

вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от регистъра по ЗФВС, воден от министъра на
младежта и спорта.
(4) Право на ползване или право на строеж се учредява за срок не по-дълъг от 30
години. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора за учредяване
на съответното право.
(5) Възмездно право на ползване или право на строеж върху спортни обекти или
части от тях – общинска собственост, се учредява на цена, определена с решение на
общинския съвет, въз основа на оценка, извършена от независим лицензиран оценител.
Чл. 20. (1) За учредяване право на ползване или право на строеж върху спортни
обекти – общинска собственост, се подава заявление до кмета на община Сливен.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага финансово обезпечена инвестиционна
програма. Финансовото обезпечаване се доказва чрез:
1. писмено заявено намерение за сключване на договор за финансиране, когато
финансирането е осигурено от международна спортна организация или от участие в
международна програма за финансиране на спорта;
2. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между
участника и български или чуждестранни физически или юридически лица, както и
доказателства за финансовите възможности на лицата, предоставящи средствата, като
годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни
декларации, банкови препоръки и др. подобни;
3. одитиран годишен финансов отчет за последната календарна година и акта за
приемане;
4. междинен одитиран финансов отчет за последното приключило тримесечие.
(3) Първото подадено заявление по ал. 1 се публикува в 7-дневен срок от датата
на подаване на интернет страницата на Община Сливен.
(4) Заявление за учредяване на право на ползване или право на строеж могат да
подадат и други заявители в срок до 2 месеца от деня на оповестяването по реда на ал.
3.
Чл. 21. (1) Инвестиционната програма на заявителя на право на ползване трябва
да съдържа:
1. подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции за ремонт и обновяване
на спортния обект, за етапното изпълнение на строително-монтажните работи,
въвеждането в експлоатация, управлението на спортния обект за срока на правото на
ползване, както и информация за произхода на средствата;
2. срок не по-дълъг от 3 години от влизането в сила на договора за учредяване на
правото но ползване – за извършване на ремонта и обновяването на спортния обект.
(2) Инвестиционната програма на заявителя на право на строеж трябва да
съдържа:
1. подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции за изграждане на нов
спортен обект, за етапното изпълнение на строителството и въвеждането в
експлоатация, управлението на спортния обект за срока на правото на строеж, както и
информация за произхода на средствата;

2. срок, не по-дълъг от 3 години от влизането в сила на договора за учредяването
на правото на строеж – за започване на строителството, и не по-дълъг от 5 години – за
въвеждане в експлоатация на новия спортен обект.
(3) Инвестиционната програма по ал. 1 трябва да предвижда извършването на
инвестиции на стойност, не по-малко от 50 % от пазарната оценка на спортния обект –
при учредяването на право на ползване за срок, по-дълъг от 10 години.
(4) Инвестиционната програма по ал. 2 трябва да предвижда извършването на
инвестиции на стойност не по-малка от пазарната оценка на имота – при учредяването
на право на строеж за срок по-дълъг от 10 години.
(5) При учредяване на възмездно право на ползване и право на строеж,
заявителят посочва предложената от него цена в инвестиционната програма.
Чл. 22. (1) Постъпилите заявления и документи се разглеждат в срок до 1 месец
от изтичането на срока по чл. 20, ал. 4, от комисия, чийто състав се определя със
заповед на кмета на общината.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда и класира подадените заявления въз основа на
изисквания и по ред, предвидени в Правилника за прилагане на ЗФВС.
Чл. 23. Върху спортни обекти или имоти - общинска собственост, се учредява
право на ползване или право на строеж от кмета на Община Сливен. Правото на
ползване или правото на строеж се учредяват след решение на общинския съвет въз
основа на мотивиран доклад на кмета по предложение на комисията по чл. 22, ал. 1.
Чл. 24. (1) Договорът за учредяване право на ползване или право на строеж се
сключва и прекратява от кмета на общината и съдържа:
1. описание на недвижимия имот, съответно – на спортния обект, с посочване на
вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота,
площта и/ или застроената площ и границите;
2. срока, за който се учредява правото на ползване или правото на строеж;
3. срока за приключване на строителството и за разрешаване на ползването на
новия спортен обект – при учредяване на право на строеж;
4. срока за извършване на ремонта или обновяването, както и срока за
разрешаване на ползването на спортния обект – при учредяване на право на ползване;
5. задълженията за
инвестиционната програма;

спазване

на

изискванията

по

изпълнението

на

6. реда за осъществяването, установяването и приемането на дейностите по
инвестиционната програма;
7. задълженията за спазване и изпълнение на условията за ползване, съгласно чл.
103, ал. 1 от ЗФВС, както и условията за обществено ползване;
8. задължението на приобретателя по чл. 28, ал. 1 от тази Наредба.
9. Основанията за предсрочното му прекратяване, освен тези по чл. 25 от
настоящата Наредба.
(2) Инвестиционната програма е неразделна част от договора.
(3) Когато финансирането е осигурено от международна спортна организация
или от участие в международна програма, в срок до 3 месеца от сключване на договора

по ал.1, приобретателят предоставя договор за осигуряване на финансиране на кмета на
общината. Договорът влиза в сила след предоставяне на договора за осигуряване на
финансиране.
Чл. 25. (1) Правото на ползване се прекратява преди изтичането на срока, за
който е учредено, когато:
1. на спортната федерация е отнет спортния лиценз или спортният клуб е
заличен от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и
спорта;
2. са нарушени разпоредбите на закона или условията на договора;
(2) Правото на строеж се прекратява преди изтичане на срока, за който е
учредено, когато е налице някое от условията по ал. 1.
Чл. 26. (1) Разходите за учредяване право на ползване или право на строеж и за
осъществяване на свързаните с това административни процедури и производства са за
сметка на приобретателя.
(2) Разходите по проектирането, изграждане и въвеждането в експлоатация на
спортния обект - при учредяване на право на строеж или извършване на ремонт или
обновяване на спортния обект, както и при учредяване право на ползване, са за сметка
на приобретателя.
(3) Разходите, свързани с прекратяването на договора за учредяване на правото
на ползване или правото на строеж, както и с уреждането на правата върху
подобренията в полза на общината, са за сметка на приобретателя.
Чл. 27. (1) След изтичането на срока, за който е учредено правото на ползване
или правото на строеж, всички подобрения в имота, съответно – в спортния обект,
стават собственост на общината, като обезщетение за стойността на подобренията не се
дължи.
(2) Когато юридическото лице, в полза на което е учредено право на ползване
или на строеж, е заличено в резултат на производство по несъстоятелност или
ликвидация преди изтичането на учреденото право, всички подобрения в имота,
съответно – в спортния обект, остават собственост на общината.
Чл. 28. (1) Забранява се извършването на действия и сключването на сделки,
които имат за последица промяна на приобретателя, разпореждане или обременяване с
тежести под каквато и да е форма на правото на собственост върху спортния обект,
изграден в резултат на учредено право на строеж.
(2) Сделките по ал. 1 са нищожни.
(3) Спортният обект, изграден в резултат на учредено право на строеж, не може
да бъде предмет на принудително изпълнение.
РАЗДЕЛ V
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА СЪСТЕЗАНИЯ
Чл. 29. (1) Спортните обекти и съоръжения общинска собственост могат да се
ползват безвъзмездно за определено време за провеждане на състезания от

организациите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, ако с дейността си не препятстват общата
спортна дейност и не нанасят повреди върху тях.
(2) Организаторите на спортни мероприятия се задължават един месец преди
датата на провеждане на мероприятието да подадат писмена заявка до кмета на Община
Сливен, в която са уточнени дните, часовия график, уредите и пособията необходими за
провеждане на състезанието. Същите се задължават да подсигурят охрана и
медицинско лице по време на провеждане на спортното мероприятие, както и да
обезпечат финансово разходите за консумативи /ел. енергия, вода, озвучителна
техника, персонал и др./ на заявената спортна проява.
Чл. 30. (1) Организации извън включените в чл. 29, ал. 1 от наредбата, могат да
ползват спортните обекти и съоръжения общинска собственост за провеждане на
състезания, ако с дейността си не препятстват общата спортна дейност и не нанасят
повреди върху тях. Същите заплащат цена на услуга съобразно Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен по банков път или в касата на Община Сливен
най-малко 5 работни дни преди проявата, като се спазват условията по чл. 29, ал. 2.
Чл. 31. Задълженията на ползващите общинската спортна база при провеждане
на учебна, тренировъчна и състезателна дейност се определя с правилник за вътрешния
ред за съответната спортна база, утвърден със заповед от кмета на Община Сливен.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се приема на основание на основание чл. 103, ал. 2, т.2 от
ЗФВС и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
§ 2. Тази Наредба отменя Правилник за определяне реда, по който спортни
обекти и съоръжения – общинска собственост, да се използват за нуждите на
физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни
дейности в Община Сливен приет с решение № 445/30.01.2009 г., изменен с решение №
461/17.03.2009 г., изменен и допълнен с решение № 478/28.11.2012 г. и решение №
601/30.03.2017 г. на Общински съвет-Сливен.
§ 3. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й от Общински
съвет-Сливен.
§ 4. Приложенията от № 1 до № 5 са неразделна част от Наредбата.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
От………………………………………………………………………………………….……
/наименование на спортния клуб/
с ЕИК………………, с адрес на управление ………………………………………………
представлявано от:……………………………………………………………………………
адрес за кореспонденция:……………………………………………………………………
телефон за връзка:……………………………. Имейл:…………………………………….
С настоящото заявявам желание на представлявания от мен спортен
клуб: ………………………………………………………………………………………….
да бъде безвъзмездно предоставен следния спортен обект или част от спортен обект общинска собственост:………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………..…...
/пълно описание на спортния обект- адрес и други/
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :
1. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на
лицето по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
2. Справка Приложение № 3 от Наредбата;
3. Справка - информация от спортно училище за броя на учениците от спортния
клуб или организация и треньор на щат;
4. Справка - информация от съответната федерация, в която членува спортния
клуб с поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални
състезатели и подготвителни групи.
5. Пълномощно, ако е приложимо;
6. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
- Приложение № 5;
7. Допълнителна информация при необходимост.
Запознат съм, че настоящото заявление се подава в едно с документите по чл. 9,
ал. 2 от наредбата.
Дата:………………..
Подпис:………........
/печат/

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 2
СПРАВКА
От…………………………………………………………….. с ЕИК…………………………
/наименование на спортния клуб/
Адрес на управление …………………………………………………..………………………
Представляван от ……………………………………………………….……………………..
Показатели
Картотекирани състезатели, общо

Брой

Пояснения
Без подготвителни групи
Деца, момчета и момичета,

Картотекирани състезатели по възрастови
групи

Юноши и девойки младша възраст
Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени

Подготвителни групи

За една група минимум 10 състезатели

Ученици в спортно училище
Юноши и девойки младша възраст
Национални състезатели

Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени

Треньори

В трудово правни отношения

Треньори

На щат в спортно училище
Деца, момичета и момчета

Състезатели взели участие в държавни
първенства

Юноши и девойки младша възраст
Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени
Деца, момичета и момчета
Юноши и девойки младша възраст

Точки от държавни първенства

Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени

Дата: ………………………
Подпис:……………………
/печат/

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2

Критерии за оценяване
Брой картотекирани състезатели,
общо
Брой картотекирани състезатели
Брой подготвителни групи
Брой ученици в спортно училище
Брой национални състезатели
Брой треньори
Брой треньори
Брой състезатели взели участие в
Държавни първенства

Брой точки от държавни първенства
Участие на състезатели в държавни
първенства
Общ брой на точките

Коеф. Точки

Забележки към критериите за
оценяване

* К2

Без подготвителни групи

* К1
* К2
* КЗ
* К4
* К4
* К4
* К1
* К2
* КЗ
* К2
* К2
* К1
* К2
* КЗ
* К4
* К1
* К2
* КЗ
* К4
* К4
* К2

Деца, момчета и момичета
Юноши и девойки младша възраст
Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени
За една група минимум 10 спортисти
Юноши и девойки младша възраст
Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени
В трудово правни отношения
На щат в спортно училище
Деца, момичета и момчета
Юноши и девойки младша възраст
Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени
Деца, момичета и момчета
Юноши и девойки младша възраст
Юноши и девойки старша възраст
Младежи, девойки, мъже и жени
над 70%
от 50 до 70%

* Посочените данни в Приложение № 2 се умножават по съответния коефициент в
различните раздели
K1= 0.1
K2= 0.2
K3= 0.3
K4= 0.4

Приложение № 4 към чл 9, ал. 2, т. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

От………………………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на представляващия кандидатстващата организация)
…………………………………………………………………………………………………
(наименование на кандидатстващата организация, ЕИК)

С настоящата декларация декларирам, че организацията, която представлявам:
1. има седалище на територията на Община Сливен;
2. осъществява спортна дейност минимум три години преди кандидатстването за
финансиране.

За декларирането на неверни данни ми е известно, че нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.

Дата:…..………...….
ДЕКЛАРАТОР:……………………
/подпис и печат/

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 2, т.6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата……………………………..……………………………………………
/три имена/
ЕГН………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ:
Съгласен/на Община Сливен да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Запознат/а съм с:
-

с целта и средствата на обработка на личните ми данни;

-

с доброволния характер на предоставянето на данните;

-

със срокът за съхранение на личните данни;

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Дата:…………………….
Декларатор:…………………………………………….
(Име и подпис)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 339
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.8 във
връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
Създават се нови букви „в“, „г“, „д“, „е“ „ж“, „з“, „и“, „й“ и „к“;
„в“) едно търговско място (I сектор)
(зеленчукова маса);

– 96 лв./на месец

„г“) едно търговско място (II сектор)
(зеленчукова маса);

– 75 лв./на месец

„д“) едно търговско място (I и II сектор)
(зеленчукова маса);

– 4.80 лв./на ден

„е“) метална клетка за съхранение
(кошари);

– 45 лв./на месец

„ж“) едно търговско място (стелаж)
(зеленчукова маса);

– 66 лв./на месец

„з“) едно търговско място (I сектор)
– 60 лв./на месецза месеците януари, февруари и март при ползване на метален шкаф за
съхранение на стоки;
„и“) едно търговско място (II сектор)
– 45 лв./на месецза месеците януари, февруари и март при ползване на метален шкаф за
съхранение на стоки;
„й“) едно търговско място-керамични изделия и други – 108 лв./на
месец- (метална маса)
„к“)едно търговско място-цитрусови плодове и зеленчуци – 90 лв./на
месец- (метална маса)

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 340
Информация за текущото изпълнение
на бюджета на община Сливен за полугодието на 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. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на
2020 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
община Сливен за полугодието на 2020 г.
3. Липса на показатели на контролирани от общината лица от
подсектор „Местно управление”.
4. 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 за полугодието на 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 341
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 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.
септември 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 № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 342
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:
№
1
1.1
1.2
1.3.

2

2.1

Наименование на разходите
Събиране и транспортиране на
отпадъци и осигуряване на съдове за
отпадъци
Събиране и транспортиране на отпадъци
от oбщина Сливен
Прогноза 6м. нова поръчка
Събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.
Всичко по 1
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

2020 г.
План лв.

3 649 984

2020 г.
изменение,
лв.

4 127 567

437 492

разлика

-477 583
437 492

7 500

7 500

0

4 094 976

4 135 067

-40 091

1 836 775

1 400 000

436 775

Депониране на битови отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци .
Поддържане и експлоатация РДНО,
2.3.
Ямбол
Мониторинг на регионално депо.
Абонамент за информационнa
система Депо Инфо
Транспорт на инфилтрат РДНО
Пречистване на инфилтрат РДНО
Технически и консултантски услуги
РДНО
2.2

Текущи ремонти РДНО
вс. Поддържане и експлоатация
РДНО, Ямбол
Следексплоатационни грижи за
2.4.
закрито 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
Технически и консултантски услуги
ДНО
Текущи ремонти закрито ДНО
вс.Следексплоатационни грижи за
закрито ДНО,Сотиря.
Консултантски услуги за съоръжения за
третиране на отпадъци
2.5 Обезпечения по чл.60 от ЗУО
2.6 Отчисления по чл.64 от ЗУО
Всичко по 2.
3

375 178

-147 504

9 000

8 518

482

700

610

90

60 480
15 120

12 530
3 317

47 950
11 803

30 000

26 660

3 340

250 000

0

250 000

365 300

51 635

313 665

6 000

6 000

0

1 000

900

100

60 480

17 860

42 620

15 120

3 782

11 338

200 000
4 000

189 142
4 000

10 858
0

8 000

0

8 000

30 000

0

30 000

324 600

221 684

102 916

2 000

1 200

800

19 936
2 128 000

32 851
2 701 572

-12 915
-573 572

4 904 285

4 784 120

120 165

1 051 246

1 180 700

-129 454

55 005

5 625

49 380

110 000

110 000

0

Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване

Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване в гр.Сливен
Зимно поддържане и снегопочистване на
3.2
уличната мрежа в гр. Сливен.
Почистване на нерегламентирани
3.3
сметища
3.1

227 674

3.4 Почистване гр.Кермен и селата

190 000

190 000

0

3.5 Други дейности по ООС

236 300

236 300

0

1 642 551

1 722 625

-80 074

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

0
0

Всичко по 3.
Общо за всички текущи разходи
4

Капиталови разходи
Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация за зелени и
4.1
биоотпадъци и доставка на техника и
оборудване
Кошове за отпадъци за употреба на
4.6
открито
Всичко капиталови разходи:
общо текущи и капиталови разходи
1
2
3

4

Очаквани приходи
Такса битови отпадъци

4 300 000

Недобори
650 000
650 000
Възстановими разходи от отчисления
(чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за предв.
1 836 775
1 400 000
третир. на БО (сепариране), в т.ч. ДДС
Възстановими разходи от отчисления
(чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за Проектиране
и изграждане на компостираща
2 860 000.00 2 860 000.00
инсталация за зелени и биоотпадъци и
доставка на техника и оборудване
Възстановими разходи от отчисления
(чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за
2 000.00
1 200.00
консултантски услуги за съоръжения за
третиране на отпадъци
Възстановими разходи от отчисления
към РИОСВ за консултантски услуги за
30 000.00
26 660.00
РДНО Ямбол
Всичко очаквани приходи

9 678 775 9 237 860.00

Дофинансиране от общинския бюджет

-3 859 036

-4 299 951

0
436 775

0

800

3 340
440 915
440 915

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 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 343
Изменение на Решение № 237/ 25.06.2020 год. за дарение
на вещи – общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.8, ал. 1,
чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал. 2, т. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 237/25.06.2020 год. за дарение на вещи –
общинска собственост както следва:
§1. В т.1 изразът „16 650.00 (шестнадесет хиляди шестстотин и
петдесет) лева“ става „11 457.00 (единадесет хиляди четиристотин
петдесет и седем) лева;
§2. Изменя Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
На основание, чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението при следните мотиви: защита на особено важни
обществени интереси

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 344
Изменение на Решение № 26 от 19.12.2019 год.
на Общински съвет-Сливен относно избор на членове и ръководства
на Постоянните комисии на Общински съвет-Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, 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:
Изменя Решение № 26 от 19.12.2019 год. на Общински съвет-Сливен
относно избор на членове и ръководства на Постоянните комисии на
Общински съвет-Сливен, както следва:
§ 1. Освобождава Юлия Д. П.-Гавазова като:
- член и председател на Постоянната комисия по финанси, бюджет,
икономическо развитие;
- член на Постоянната комисия по образование, наука, култура и
вероизповедания;
- член на Постоянната комисия по установяване на конфликт на
интереси .
§ 2. Избира Георги С. Стоянов за председател на Постоянната
комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие;
§ 3. Освобождава Милен С. Петков като член на Постоянната
комисия по общинска собственост и местно самоуправление;
§ 4. Избира Милен С. Петков за член на Постоянната комисия по
финанси, бюджет, икономическо развитие;

§ 5. Избира Денко К. Делчев за:
- член на Постоянната комисия по общинска собственост и местно
самоуправление;
- член на Постоянната комисия по образование, наука, култура и
вероизповедания;
- член на Постоянната комисия по установяване на конфликт на
интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 345
Предложение за избор на съдебни заседатели
за Районен съд – Сливен, мандат 2020-2024 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а, ал. 4
от Закона за съдебната власт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Определя двама кандидата за съдебни заседатели в Районен съдСливен, съгласно Списък на предложените от Временната комисия,
избрана с Решение № 268 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен,
кандидати - Приложение №1, представляващ неразделна част от
настоящото предложение и ги предлага за избиране от Общото събрание
на съдиите от Окръжен съд – Сливен.
II. Възлага на Председателя на Общински съвет Сливен да изпрати
настоящото решение на Председателя на Окръжен съд - Сливен, ведно с
документите по чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт.
III. 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. Броят съдебни заседатели за Районен съд –
Сливен е недостатъчен и забавата на изпълнението решението, може да
доведе до нарушаване правото на всеки гражданин на справедлив процес в
законоустановените срокове и плащане на бюджетни средства, като
обезщетение за бавно правосъдие.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение №1

СПИСЪК
на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Сливен
мандат 2020 г. – 2024 г.

1
1

2
Иванка С. Тодорова

3
……….

4
Да

5
не

Избиран за
повече от
два
мандата
към
Районен
съд
6
не

2

Дянка П. Кунчева

……….

не

не

не

№

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Квалификация
в областта на
педагогиката,
психологията
и социалните
дейности

Бил ли е
съдебен
заседател

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 3 на Решение № 69/30.01.2020 г. /изм. и доп.
с Решение № 261/30.07.2020 г./, както следва:
1. Утвърждава член № 1 Здравко Костадинов – общински съветник, за
председател на обществената комисия за избор на носител на наградата за
стопанска инициатива „Добри Желязков” до края на мандата през 2023 г.;
2. Утвърждава Христо Христов – общински съветник, за член № 1 в
състава на обществената комисия за избор на носител на наградата за
стопанска инициатива „Добри Желязков” до края на мандата през 2023 г.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
69/30.01.2020 г. /изм. и доп. с Решение № 261/30.07.2020 г./
§ 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви: Предварителното изпълнение се налага предвид
наближаването на Празника на гр. Сливен – 26 октомври, Димитровден, и
необходимостта да се осигури безпрепятственото функциониране на

обществената комисия за избор на носител на наградата за стопанска
инициатива „Добри Желязков“. В противен случай ще бъдат засегнати
важни обществени отношения и ще бъде възпрепятстван избора на носител
на наградата, което ще повлияе негативно върху отбелязването на Празника
на Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 347
Избор на знаменосец и асистенти
на Знамето на град Сливен

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен за
срок от една година:
Т. С. Стефанов – знаменосец;
Б. Б. Баева – ассистент;
М. А. Стоянова – асистент.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 348
Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен
26 октомври, Димитровден

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври,
Димитровден – празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви: Предварителното изпълнение е необходимо предвид
наближаването на празника и нуждата от време за детайлна организация. В
противен случай ще бъдат засегнати важни обществени отношения и ще
бъде максимално затруднена организацията, което ще повлияе негативно
върху отбелязването на Празника на града – 26 октомври, Димитровден.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН

ПРОГРАМА

21 октомври /сряда/
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в Традиционния ученически конкурс
за рисунка „Аз и моят град“
Организират: Община Сливен и
Художествена галерия
„Димитър Добрович“
17.00 ч., зала „Сливен“
Вечер, посветена на Дамян Дамянов и връчване на наградите от Националния
литературен конкурс „Дамян Дамянов“ за 2020 г.
Организират: Регионална библиотека
„Сава Доброплодни, Община Сливен
22 октомври /четвъртък/
зала „Сливен“
Връчване на наградите от 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
Организират: Община Сливен,
Регионално управление на
образованието – Сливен, Регионален
исторически музей „Д-р Симеон
Табаков“ – Сливен, Регионална
библиотека „Сава Доброплодни“ –
Сливен, Художествена галерия
„Димитър Добрович“ – Сливен,
Народно читалище „Хаджи Димитър
– 1937“ – Сливен

23 октомври /петък/
17.00 ч., галерия „Сирак Скитник“
Откриване на Национална изложба изобразително изкуство – Сливен‘2020.
Връчване на наградата „Сирак Скитник“
Организира: Община Сливен,
Художествена галерия „Димитър
Добрович“, Национална художествена
гимназия „Димитър Добрович“,
Представителство на СБХ в Сливен,
Дружество на художниците – Сливен,
Галерия „Йордан Кювлиев“
26 октомври /понеделник/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.00 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен
зала „Сливен“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен
пл. „Хаджи Димитър”
Тържествена церемония по повод празника на Сливен:





Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;
Приветствие по повод празника;
Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
Организира: Община Сливен

18.00 ч., зала „Сливен“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2020 г. Тържествен концерт
Организира: Община Сливен
20.00 ч., Хамамбаир
Празнични фойерверки
Организира: Община Сливен
Забележка:
Всички предложени прояви ще се случат съгласно действащите към момента
заповеди на министъра на здравеопазването при спазването на всички
противоепидемични мерки.
В програмата не са включени традиционните спортни прояви, също както и
фестивали, театрални премиери, концерти, изложби, представяне на книги и др., които
ще се случат съобразно епидемичната обстановката.
Програмата има отворен характер и предвид постоянно изменящата се
епидемична обстановка е възможно да настъпят множество промени от различно
естество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 349
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през четвъртото тримесечие на 2020 год.

На основание чл.38, 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:

Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през
четвъртото тримесечие на 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕЗ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

м. октомври
Тържествено заседание посветено на Празника на град Сливен Димитровден

м. ноември
1. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през четвъртото
тримесечие на 2020 година на Кмета на община Сливен.
2. Приемане на решения за изменения и одобряване на ПУП на територията на
Община Сливен.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020 год.

м. декември
1. Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 година.
2. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен през 2021
год.
3. Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на
чистотата на територии за обществено ползване за 2021 г.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 350
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен
от м. януари до м. юни 2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на
Общинския съвет от месец януари 2020 год. до месец юни 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ПРЕЗ
ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОД.

Решение № 759/27.07.2017г.
Относно: Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник” към „Домашен
социален патронаж” - гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е прието за осигуряване на устойчивост на проект,
финансиран по ОП“РЧР“. Очаква се да стартира програма финансирана от
Републиканския бюджет.
Решение № 1310/ 27.09.2018г.
Относно: Премахване на сгради-общинска собственост, находящи се в ПИ
67338.553.13.
Изпълнение: Неизпълнено.
Решение № 1677/18.07.2019 год.
Относно: Допускане участие на Сдружение с нестопанска цел „БЛУ РОК МАУНТИН
БАЙК КЛУБ” – Сливен в изграждането на ВЕЛОПАРК в УПИ І в кв.672 по плана на
Парк „Юнак”
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1691/29.08.2019г.
Относно: Внасяне на непарична вноска в капитала на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“
АД, гр. Сливен, отпускане на целева субсидия на „ЦКВЗ-Сливен в ликвидация” ЕООД
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1743/26.09.2019 год.
Относно: Премахване на сграда с идентификатор 67338.530.209.3 - общинска
собственост.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 16/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
„Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и
историческа инфраструктура в Община Сливен“ по Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура
BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.
Изпълнение: Подадено проектно предложение.
Решение № 17/19.12.2019г.
Относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на
финансиране за реализацията на проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и
подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по
процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по приоритетна
ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Изпълнение: Изпълнено. Подписан договор

Решение № 28/19.12.2019г.
Относно: Даване съгласие за сключване на предварителен договор на основание чл.17,
ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физически лица за поземлени
имоти с идентификатори 67338.565.285, 67338.565.281 и 67338.565.254, находящи се в
кв.„Асеновец“, гр.Сливен и прекратяване на съсобственост, чрез делба, след влизане в
сила на ПУП.
Изпълнение: Сключен предварителен и окончателен договор за прекратяване на
съсобственост № 10 от 05.05.2020г.
Решение № 29 /19.12.2019г.
Относно: Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.5 във връзка с чл.17, ал.2, т.2 от ЗУТ
между Община Сливен и юридическо лице, във връзка с прилагане на влязъл в сила
устройствен план.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-986/03.04.2020год. за прекратяване на
съсобственост.
Решение № 36/19.12.2019г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 68117.510.323 в местността „Дългата нива“ в землището на село
Сотиря, общ. Сливен.
Изпълнение: На обявения със Заповед № РД15-155/20.01.2020год. търг за
20.02.2020 год. не са се явили кандидати.
Решение № 39/19.12.2019г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в
поземлен имот №160 в кв. 34 по плана на с. Сотиря, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено, на основание заповед №РД-15-119/15.01.2020 г. на
Кмета е проведен търг на 12.02.2020 г., със заповед №РД-15-326/13.02.2020 г. на Кмета
е определен спечелилия търга, на 19.03.2020 г. е сключен договор за наем №2-2020
между Общината и ЕТ "Божана - Петър Иванов"
Решение № 40/19.12.2019г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти –
частна общинска собственост в с.Желю войвода и в с.Гергевец, общ.Сливен.
Изпълнение: Частично изпълнено. Със Заповед № РД15-172/21.01.2020 год. е
учредено право на строеж върху Урегулиран поземлен имот ХVІІІ в кв.104, с площ от
973 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода,
общ.Сливен, актуван с АОС № 200 от 06.08.2019г.
Решение № 41/19.12.2019г.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІ-59, кв.8, с.Гергевец, общ.Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 42/19.12.2019г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
физически лица в ПИ сидентификатор 67338.546.18 по КК - Сливен, ул. „арх. Йордан
Йорданов“ № 26, гр. Сливен.
Изпълнение: В процес на изпълнение. Издадена Заповед № РД-15154/20.01.2020год.

Решение № 44/19.12.2019г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
ПИ 67338.441.87, м. Селището, гр.Сливен.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-127/15.01.2020 год. за прекратяване на
съсобственост.
Решение № 45/19.12.2019г.
Относно: Одобряване на план-схема и откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, находящ се в УПИ XXXII, кв. 34, с. Селиминово, общ. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-119/15.01.2020 год. обявен търг за
12.02.2020год. Определен наемател.
Решение № 46/19.12.2019г.
Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2020 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски
територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд2020г., при
спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в
горите.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 47/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за изпълнение на двупосочна велоалея с ширина 2,10 м.
върху съществуващ тротоар от западната страна на ул. „Радой Ралин“ от кръгово
кръстовище „Розова градина“до пресичането с бул. „Хаджи Димитър“.
Изпълнение: Отразено в работен проект за велоалеи, в рамките на
"Интегриран градски транспорт, гр. Сливен".

Протокол № 4/09.01.2020 год.
Решение № 61/09.01.2020 год.
Относно: Даване на съгласие за участие на Община Сливен в сдружение с нестопанска
цел с наименование: „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (РИЦ) В ОБЛАСТТА
НА БДП (БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА), АНАЛИЗА НА
ПТП (ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ) И ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА
МПС – СЛИВЕН” с цел кандидатстване с проектно предложение по Процедура на
подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални
иновационни центрове (РИЦ)“
Изпълнение: Регионален иновационен център в областта на безопасност на
движението не е създаден от вносителите на предложението, поради което Община
Сливен не участва в сдружението.
Работата по кандидатстването по процедура за подбор на проекти BG16RFOP0021.018 "Създаване и развитие на Регионални иновазионни центрове" е прекратена от
партньорите.

Протокол №5/30.01.2020год.

Решение№ 66/30.01.2020 год.
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства,
считано от 01.01.2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 67/30.01.2020 год.
Относно :Проект за бюджет на община Сливен за 2020 г.
Изпълнение: В законоустановения срок ще бъде внесе отчет за изпълненине на
бюджета на община Сливен за 2020год.
Решение № 78/30.01.2020 год.
Относно: Одобряване Решение на кмета на Община Сливен за откриване на процедура
за предоставяне на концесия за строителство и управление на паркинг в УПИ I, кв. 516,
ЦГЧ, съгласно ПУП-ПРЗ, с идентификатор 67338.516.349 по КККР на гр. Сливен,
област Сливен, с площ 1 057 м2, начин на трайно ползване: ПАРКИНГ и съседи – ПИ с
идентификатор
67338.514.183,
67338.516.350,
67338.516.331,
67338.516.332,
67338.516.333 и 67338.516.348, актуван с АЧОС № 3927/14.11.2018 год.
Изпълнение: Изпълнено. Със Заповед № РД15-1272/10.05.2020 год. назначена
комисия за оценка на получените оферти. На 01.09.2020 год. сключен договор.
Решение № 79/30.01.2020 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. „Ново
село – изток“, гр.Сливен.
Изпълнение: Проведен търг на 17.03.2020г. Със Заповед № РД15-662от
19.03.2020год. определен купувач.
Решение № 80/30.01.2020 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землищата на
гр.Сливен и с. Бинкос
Изпълнение: Обявен търг за 17.03.2020 год. Със Заповед № РД15-661/19.03.2020
год. определен купувач за имот 67338.437.743 местност „Баш чардак.
Решение № 81/30.01.2020 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
Изпълнение: Допусната техническа грешка. Внесено предложение в ОбС за
отстраняването й. С Решение № 153 на ОбС грешката е отстранена.
Издадена Заповед № РД15-1355/20.05.2020год. за прекратяване на съсобственост.
Решение № 82/30.01.2020 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
физически лица в ПИ с идентификатор 67338.546.160 по КК - Сливен, ул. „Патриарх
Евтимий“ № 10, гр. Сливен
Изпълнение: Издадена заповед № 443/27.02.2020 год. за прекратяване на
съсобственост.

Решение № 83/30.01.2020 год.
Относно: Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и
физически лица, във връзка с прилагане на влязъл в сила устройствен план.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-445/27.02.2020год. за прекратяване на
съсобственост.
Решение № 84/30.01.2020 год.
Относно: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото
събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 85/30.01.2020 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка (тераса) в кв.
„Република“, бл.7, ет.2, ап.3, върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.516.227 по КККР на гр.Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-456/28.02.2020год. учредено право на
пристрояване.
Решение № 86/30.01.2020 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка (тераса) в
кв.„Република“, бл.21, вх.Б, ет.2, ап.8, върху поземлен имот - частна общинска
собственост с идентификатор 67338.516.227 по КККР на гр.Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-457/28.02.2020год. учредено право на
пристрояване.
Решение № 87/30.01.2020 год.
Относно: Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи,
за стопанската 2019/2020 год.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 89/30.01.2020 год.
Относно: Намаляване на утвърдената с Решение № 1545/18.04.2019 г. на ОбС-Сливен
начална цена за продажба, чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска
собственост
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1113/14.04.2020год. обявен търг за
15.05.2020год.
Решение № 90/30.01.2020 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на с.Злати
войвода, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 91/30.01.2020 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за части от кв.42 и кв.49, кв.„Асеновец“, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".

Решение № 92/30.01.2020 год.
Относно:Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти 002159, 002158, 002141 и 002165 в землището на
с.Глушник, общ.Сливен за разширение на съществуващ гробищен парк.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 93/30.01.2020 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.78.1 по КККР (номер по
стар план 078001), м. „Кютюклюка“ землище гр. Сливен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 94/30.01.2020 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на
Общ Устройствен План на Община Сливен за територия, в която попадат поземлени
имоти с идентификатор 027002 и 027003, ЕКАТТЕ 55333, землище с. Панаретовци,
общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 95/30.01.2020 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 96/30.01.2020 год.
Относно:Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.

Протокол № 6/27.02.2020год.
Решение № 110/27.02.2020год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен като партньор на
Асоциация „Europa en Suma“, Испания с проектно предложение „Звездите на Европа“
по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г., Под-програма Направление 2:
„Демократична ангажираност и гражданско участие“, Мярка: „Мрежи от градове“
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проектът е в оценка.
Решение № 112/27.02.2020год
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ,
между Община Сливен и „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД, във връзка с изменение
на ПУП в частта на плана за регулация за УПИ II и УПИ IV, кв.4 по плана на
„Промишлена зона“, гр. Сливен и след влизане в сила на ПУП, неговото прилагане с
прекратяване на съсобственост, чрез делба в ПИ с идентификатор 67338.601.270 по КК
– гр. Сливен и прехвърляне на собственост на реални части от съседни общински
имоти.
Изпълнение:Със Заповед № РД 2295/04.08.2020год. прекратена съсобствеността.

Решение № 113/27.02.2020год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП и сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост между Община Сливен и
физически лица – сделка по ЗУТ
Изпълнение: Изготвен предварителен договор по чл.15 от ЗУТ
Решение № 114/27.02.2020год
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП и сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост между Община Сливен и
физически лица – сделка по ЗУТ
Изпълнение: Изготвен предварителен договор по чл.15 от ЗУТ
Решение№ 115/27.02.2020год
Относно: Прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ между Община
Сливен и физически лица, във връзка с прилагане на влязъл в сила устройствен план
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 116/27.02.2020год.
Относно: Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите
от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 20202021 г.
Изпълнение: Разпределението е извършено. Предстои сключване на договори по
чл. 37и, ал. 13 и търг по чл. 37и, ал. 14 за една стопанска година.
Решение № 117/27.02.2020год
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.74 – общинска
собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-2387/12.08.2020год. обявен търг за
03.09.2020год.Определен купувач.
Решение № 118/27.02.2020год
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в м. „Лозарски
връх“, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 119/27.02.2020год
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в м. „Дълбоки
дол“, гр.Сливен
Изпълнение: Насрочен търг със заповед № РД15-1241/13.05.2020год., на който
не са се явили кандидати.
Решение № 120/27.02.2020год
Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, редоставен за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот 67338.407.15, местност
„Моллова гора“, землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 121/27.02.2020год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.
Самуилово и в с. Сотиря, общ. Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1547/28.05.2020год. насрочен търг за
24.06.2020год. Проведен търг. Със Заповед № РД15-1903/29.06.2020г. определен
купувач за имот VII-681, кв.8 по плана на с. Самуилово.
Решение № 122/27.02.2020год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землищата на с.
Чинтулово и с. Сотиря.
Изпълнение: Проведен търг. Със Заповед № РД15-1354/20.05.2020год.
определен купувач за имот 68117.502.5, м. „Сметището“.
Решение № 123/27.02.2020год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост,
представляващ ПИ 81387.501.431, с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 124/27.02.2020год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост на сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите2004“
Изпълнение: Изпълнено, на основание на Решението на Общински съвет Сливен
и чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 15, ал.1 , т. 1 от НРПУРОИ, на 08.05.2020 г. са сключени два
договора за наем (един за обекта в с. Тополчане и втори за обектите в кв. Дружба, гр.
Сливен)
Решение № 125/27.02.2020год.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на имот, публична общинска собственост, представляващ едноетажна
масивна сграда с идентификатор №67338.563.41.5 с площ от 710 кв.м., находяща се в
УПИ І – „За училище“, кв. 480 по плана на кв. „Даме Груев“, гр. Сливен
Изпълнение: изпълнено, на 23.03.2020 г. е сключен договор за безвъзмездно
управление №20/23.03.2020 г. между Община Сливен ОУ "Братя Миладинови", гр.
Сливен
Решение № 126/27.02.2020год.
Относно: Намаляване на утвърдената с Решение №1587 от 30.05.2019 г. на Общински
съвет начална цена за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост в
землището на гр. Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1253/15.05.2020год. обявен търг за
04.06.2020год.
Решение № 130/27.02.2020год
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за газопроводно отклонение
в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено

Решение № 131/27.02.2020год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на въздушен ел.провод в землището на
гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 132/27.02.2020год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за водопроводи и ел.кабел НН в землището
гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 133/27.02.2020год.
Относно: Oдобряване на задание и разрешаване изработване на изменение на Общия
Устройствен План на Община Сливен за масиви 10, 11, 12, 13 и 14 в землището на с.
Селиминово и одобряване на задания и разрешаване изработване на подробни
устройствени планове за поземлени имоти ПИ 011067, ПИ 011068 , ПИ 012082, ПИ
012083, ПИ 013086, ПИ 013087, ПИ 013088, ПИ 014083, ПИ 014084, ПИ 014085, ПИ
014086, м. „Горен Караджаз“, землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 134/27.02.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия стройствен
План на Община Сливен за поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 и
67338.175.16 в землище на гр. Сливен и одобряване на задание и разрешаване на
изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 67338.175.16 м. „Дебелата кория“ землище на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 135/27.02.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за поземлени имоти с идентификатори, 67338.828.10,
67338.828.26 в м. „Къра“ землище на кв. Речица, гр. Сливен и 67338.828.27,
67338.828.7, 67338.828.25 м. „Речиченски път“ землище на кв. Речица, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 136/27.02.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.76.15 землище на гр. Сливен и
одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.76.15 и 67338.76.14, м.
„Сливенски кър“, землище на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 137/27.02.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 32915.30.180, м. „Голямата
поляна“, землище на с. Ичера, община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 138/27.02.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с 67338.835.18, м.„Драката“, землище на кв. Речица,
община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 139/27.02.2020год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 140/27.02.2020год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Изпълнение.

Протокол № 7/23.04.2020 год.
Решение № 143/23.04.2020 год.
Относно: 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
Изпълнение: Решението е изпълнено, от 13.03.2020 г. са освободени 36
(тридесет и шест) наематели и ползватели на общински обекти, включени в Решението
на Общински съвет Сливен, чрез въведен анекс към основните им договори; В тази
връзка са извършени и отразени и счетоводните записвания. Сумите на предплатилите
ще бъдат прихванати от следващи плащания по договорите.
Решение № 144/23.04.2020 год.
Относно: 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
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 145/23.04.2020 год.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 146/23.04.2020 год.
Относно: Одобряване на допълнително споразумение към Договорите за концесия с
предмет: „особено право на ползване върху обект на концесия за осъществяване на
търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на пътници и други
граждани“.
Изпълнение: Изпълнено, сключени допълнителни споразумения.

Решение № 147/23.04.2020 год.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 148/23.04.2020 год.
Относно: Прекратяване продажба на билети от 0.20 лв. и безплатните пътувания в
градския транспорт, по време наизвънредното положение, обявено в Република
България заради епидемията от коронавирус.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 149/23.04.2020 год.
Относно: Удължаване срока за ползване на 5 на сто отстъпка за 2020 година на лицата
предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 150/23.04.2020 год.
Относно: Изменение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен
(Проект за бюджет на община Сливен за 2020 г.).
Изпълнение: Отчет за изпълнение на бюджета ще бъде внесен в
заоноустановените срокове.
Решение № 151/23.04.2020 год.
Относно:Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 153/23.04.2020 год.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 81 от 30.01.2020 г. на
Общински съвет – Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Издадена Заповед № РД15-1355/20.05.20202 год. за
прекратяване на съсобственост.
Решение № 154/23.04.2020 год.
Относно: Промени в утвърдения с Решение № 105/27.02.2020 г. на ОбС – Сливен
календар на културните прояви на Община Сливен за 2020 г. във връзка с обявеното
извънредно положение.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 161/23.04.2020 год.
Относно: Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2020 година.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 164/23.04.2020 год.
Относно: Даване на съгласие 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 165/23.04.2020 год.
Относно: 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: BGUE-B2019-21.020802C1-DEVCO.
Изпълнение: Община Мелитопол е уведомена за декларираното съгласие на
Община Сливен за съвместно кандидатстване в партньорски проект, следвайки
съответната електронна процедура.
Решение № 166/23.04.2020 год.
Относно: Запознаване с изпратена покана и предварително даване на съгласие за
подкрепа на проект на Брайт Иновейшънс (Израел), с проектно предложение „SmartIUE – Smart Interconnected Urban Europe (Интерактивна взаимосвързаност на смартсити за малки и средни европейски градове) по Програма „Хоризонт 2020 H2020-EICFTI-2018-2020”.
Изпълнение: Брайт Иновейшънс (Израел) е уведомен за декларираното съгласие
на Община Сливен за съвместно кандидатстване в партньорски проект, следвайки
съответната електронна процедура.
Решение № 168/23.04.2020 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП и сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост между Община Сливен и
юридическо лице – сделка по ЗУТ.
Изпълнение: Сключен предварителен договор за прехвърляне на собственост от
03.06.2020г.
Решение № 169/23.04.2020 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот с идентификатор
67338.422.288 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“, м. „Каменка“, между Община
Сливен и физически лица
Изпълнение: Издадена Заповед № РД-1281/20.05.2020год. за прекратяване на
съсобственост.
Решение № 170/23.04.2020 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
поземлен имот с идентификатор 67338.563.154, ул. „Нино Господинов-Брадата“ № 14,
кв. „Даме Груев“, гр.Сливен
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-1280/20.05.2020 год. за прекратяване на
съсобственост.
Решение № 171/23.04.2020 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
ПИ 67338.419.24, м. „Лозарски връх“, гр.Сливен
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-1361/21.05.2020год. за прекратяване на
съсобственост.

Решение № 172/23.04.2020 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
ПИ 67338.545.55, ул. „Баба Тонка“ № 44, кв. „Клуцохор“, гр.Сливен.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД-1360/21.05.2020год. за прекратяване на
съсобственост.
Решение № 173/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в кв.
„Промишлена зона“, гр.Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 174/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост с идентификатор №
67338.413.141, находящ се в м.“Сухата чешма“, СО „Изгрев“, гр.Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1362/21.05.2020 год. насрочен търг за
10.06.2020год. и със заповедРД15-1722/16.06.2020год. определен купувач.
Решение № 175/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Крушаре,
общ. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед№ РД15-1362/21.05.2020год. насрочен търг за
10.06.2020год. Със Заповед № РД15-1720/16.06.2020год. определен спечелилия
участник.
Решение № 176/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
с.Самуилово и в с.Глушник, общ.Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-28.05.2020год. обявен търг за 24.06.2020год.
Определени спечелилите търга за имоти: УПИ ІІ-28, кв.74 по плана на с. Самуилово,
УПИ V-20, кв.2, по плана на с. Самуилово, УПИ І-общ., кв.28, по плана на с. Глушник и
УПИ ІІ-общ., кв.28, по плана на с. Глушник.
Решение № 177/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV430, кв.51 в с. Сотиря, общ. Сливен.
Изпълнение: Проведен търг на 24.06.2020год.Със Заповед № РД 151908/29.06.2020год.определен купувач.
Решение № 178/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ,
кв.53 в с. Чокоба, общ. Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-28.05.2020год. обявен търг за 24.06.2020год.
Решение № 179/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.
Кермен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1275/19.05.2020год. обявен търг за 16.06.2020
год., на който не са се явили кандидати.

Решение № 180/23.04.2020 год.
Относно: Предоставяне под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на свободни
земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за една стопанска година /2020г.2021г./ на физически и юридически лица.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1482/22.05.2020 год. обявен търг за
18.06.2020год.
Решение № 181/23.04.2020 год.
Относно: Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост без
търг или конкурс за дейността на Държавно предприятие „Български спортен
тотализатор“.
Изпълнение: Изпълнено, сключен договор за наем №4-2020/19.05.2020 г.
Решение № 183/23.04.2020 год.
Относно: Отдаване под наем за временно възмездно ползване на терен от 400 кв.м.,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35660.18.3, м.„Гергевец” –
публична общинска собственост в землището на с. Камен.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 184/23.04.2020 год.
Относно: Отдаване под наем за временно възмездно ползване на терен от 400 кв.м.,
представляващ поземлен имот 082005, м.„Синият камък” – общинска собственост в
землището на с. Селиминово
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 185/23.04.2020 год.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на общински нежилищни имоти,
общинска собственост на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“.
Изпълнение: Изпълнено, на основание Решение 185/23.04.2020 г. на Общински
съвет и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 12, ал. 3 от НРПУРОИ е сключен договор
№21/19.05.2020 г. за безвъзмездно управление между Община Сливен и дирекцията.
Решение № 188/23.04.2020 год.
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на управителя на
„Диагностично-консултативен център 2 – Сливен” ЕООД.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 189/23.04.2020 год.
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за добив на дървесина и продажба на дърва за
огрев за снабдяване на местното население, в това число лица с увреждания с намалена
работоспособност от горски територии, собственост на Община Сливен.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 190/23.04.2020 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.47.65 землище на гр. Сливен и
одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.47.64 и 67338.47.65, м.
„Сливенски кър“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 191/23.04.2020 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.47.60 землище на гр. Сливен и
одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатори 67338.47.60, м. „Сливенски кър“,
землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 192/23.04.2020 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел. кабел в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 193/23.04.2020 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землищата на
с.Глуфишево и с.Чокоба, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 194/23.04.2020 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището
на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 195/23.04.2020 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за газопровод в землището
на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 197/23.04.2020 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 198/23.04.2020 год.
Относно: Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост върху
язовири, публична общинска собственост.
Изпълнение: Изготвено и изпратено мотивирано искане до Областен управител,
съгласно взетото решение. Към момента предоставянето на язовирите, общинска
собственост, е финализирано напълно. Подписан е договор за дарение с Областен
управител и предстои приемането им от държавното предприятие.

Протокол №8/28.05.2020 год.
Решение № 199/28.05.2020 год.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 200/28.05.2020год.
Относно: 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.
Изпълнение: изпълнено, освободени са от заплащане на наемни вноски за
посочения период общо 13 (тринадесет) наематели на обекти в учебни заведения,
детски градини и детски ясли, отразено с анекси в система акстър-Наеми на 01.06.2020
г.
Решение № 201/28.05.2020год.
Относно: 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.
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 202/28.05.2020год.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 203/28.05.2020год.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 146 от 23.04.2020
год. на Общински съвет – Сливен
Изпълнение:
Решение № 204/28.05.2020год.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпратено към Фонд ФЛАГ.
Решение № 205/28.05.2020год.
Относно: 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.
Изпълнение: Издадена Заповед за разкриване на услугите и изпратено писмо на
АСП, РДСП и АСП.
Решение № 206/28.05.2020год.
Относно: Даване на 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).
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 207/28.05.2020год.
Относно: Сключване на споразумение за партньорство между Община Сливен и
Българо Китайска Търговско Промишлена Палата.
Изпълнение: В процес на изпълнение.Проекта е в оценка.
Решение № 209/28.05.2020год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землищата на
гр.Сливен и с. Тополчане.
Изпълнение: Със заповед № РД-15-1890 / 29.06.2020 г. на кмета на Община
Сливен, Протокол от 28.07.2020 год. за проведен повторен публичен търг с явно
наддаване и Заповед № РД-15-2279 от 30.07.2020 г. на кмета на Община Сливен за
спечелил публичен търг с явно наддаване.
Решение № 210/28.05.2020год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.
Струпец, общ. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1995/01.07.2020год. проведен търг на
22.07.2020 год., със Заповед № РД15-2287/31.07.2020 год. определен купувач.
Решение № 219/28.05.2020год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка в землището на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник"
Решение № 220/28.05.2020год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за газопроводноотклонение
в землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 221/28.05.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.434.454, м. „Плоски рът“
землище гр. Сливен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 222/28.05.2020год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП – план за
застрояване за с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 22328.05.2020год.
Относно: Промени в утвърдения с Решение № 105/27.02.2020 г. и изменен с Решение
№ 154/23.04.2020 г. на ОбС – Сливен календар на културните прояви на Община
Сливен за 2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 225/ 28.05.2020год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 227/28.05.2020год.
Относно: Даване на съгласие за учредяване право на строеж на църковното
настоятелство при катедрален храм „Свети великомъченик Димитър Солунски“ за
изграждане на нова камбанария към храма в УПИ I – За църква, кв.739 по ПУП на ЦГЧ,
съсобствен между Община Сливен и църковното настоятелство.
Изпълнение: Не е изпълнено.

Протокол № 9/25.06.2020 год.
Решение № 228/25.06.2020год.
Относно: Изменение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен
(Проект за бюджет на община Сливен за 2020 г.).
Изпълнение: Отчет за изпълнение на бюджета на община Сливен за 2020 год.
ще бъде внесен в законоустановения срок.
Решение № 229/25.06.2020год.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 231/25.06.2020год.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 232/25.06.2020год
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване по Целева програма за подпомагане
образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги,
делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от
родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално
подпомагане.
Изпълнение: Изпратено проектно предложение.
Решение № 233/25.06.2020год.
Относно: Разкриване на яслени групи към детска ясла 13.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 237/25.06.2020год.
Относно: Дарение на вещи – общинска собственост.
Изпълнение: Изготвен договор и протокол за дарение с МБАЛ "Д-р Иван
Селимински".

Решение № 238/25.06.2020год.
Относно: Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост върху
язовири, публична общинска собственост.
Изпълнение: Сключен е договор за дарение от 31.07.2020 г. между Община
Сливен и държавата.
Решение № 239/25.06.2020год.
Относно: Придобиване правото на собственост от Община Сливен, чрез покупкопродажба на имот, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД,
находящ се в с.Бяла, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 240/25.06.2020год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на
гр.Сливен.
Изпълнение: Издадена заповед № РД 15-2164 / 21.07.2020 г. на кмета на Община
Сливен за провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Решение № 241/25.06.2020год
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV259, кв.20 в с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-2565/03.09.2020 год. обявен търг за
29.09.2020 год.
Решение № 242/25.06.2020год
Относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска
собственост, представляващ УПИ І, кв.45, с.Глуфишево, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 243/25.06.2020год
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна нежилищна сграда
за търговия, обществено обслужване или допустима съгласно статута на зоната
стопанска дейност в кв. „Клуцохор“, ул. „Баба Тонка“ № 60-А, върху поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.540.213 по КККР на гр. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-2163/21.07.2020год. обявен търг за
12.08.2020год.
Решение № 244/25.06.2020год
Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост без търг
или конкурс за дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
Изпълнение: Изпълнено, сключен договор №5-2020 от 22.07.2020 г.
Решение№ 245/25.06.2020год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
кухненски блок с площ 100 кв.м., състоящ се от производствени, складови и сервизни
помещения, находящ се на първи етаж на двуетажна масивна сграда – ПДГ „Щастливо
детство“ в с. Драгоданово, общ. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-2285/31.07.2020год. обявен търг.

Решение № 247/25.06.2020год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляваща две помещения (№6 и №7) с обща
полезна площ 36 кв.м., които са част от едноетажна сграда (ЛОК), намираща се в гр.
Сливен, кв. Надежда, ул. „Калиакра“№6.
Изпълнение: Изпълнено, сключен договор за наем №0-306/29.07.2020 г.
Решение № 248/25.06.2020год.
Относно: Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани, участвали във
Втората световна война от горски територии собственост на Община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение№ 249/25.06.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.834.82 землище на кв. Речица,
гр. Сливен и одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за
подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.834.16 и
67338.834.82, м. „Къра“, землище на кв. Речица, гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено
Решение№ 250/25.06.2020год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.434.280, м. „Плоски рът“
землище гр. Сливен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 251/25.06.2020год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел НН в землището
на с. Камен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 252/25.06.2020год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на изменение на подробен устройствен
план за УПИ І, кв.8 по плана на индустриален парк „Бършен“, землище Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 253/25.06.2020год.
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН НА ГРАД СЛИВЕН, СО „Изгрев“ и СО „Селището“, землище гр.Сливен“ за
части от гр.СЛИВЕН – кв. „НОВО СЕЛО-ИЗТОК“, кв. „ДРУЖБА“-кв.646, парк
„ЮНАК“ и кв. „АСЕНОВЕЦ“.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник"
Решение № 254/25.06.2020год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за имот в кв.47, кв. „Асеновец“, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".

Решение № 255/25.06.2020год
Относно: Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 256/25.06.2020год
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение№ 257/25.06.2020год
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляваща лекарски кабинет с площ 20 кв.м.,
намиращ се в сградата на здравна служба в с. Бяла, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено сключен е договор за наем №0-307/29.07.2020 г.
Решение№ 258/25.06.2020год
Относно: Утвърждаване на Протокол № 23/10.06.2020 г. на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура” към Община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 351
Прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ
между Община Сливен и физически лица, във връзка с прилагане
на влязъл в сила устройствен план
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал. 4, т.2 от ЗОС, във
връзка с §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от
ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. 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 2020 г., приета с Решение
№ 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет, гр.Сливен с терен с площ от 15
кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.528.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
адрес на имота: гр.Сливен, целия с площ от 2291 кв.м. с нтп: за
второстепенна улица и терен с площ от 2 кв.м., представляващ реална част
от поземлен имот с идентификатор 67338.528.320 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен, целия с площ от
5837 кв.м. с нтп: за второстепенна улица, съгласно скица-проект № 15594110/07.07.2020 г. на СГКК – гр. Сливен, за които части няма съставени
актове за общинска собственост.
II. Обявява за частна общинска собственост, следните части от
общински имоти:
1. Реална част с площ от 15 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.528.371 с нтп: за второстепенна улица.

2. Реална част с площ от 2 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.528.320 с нтп: за второстепенна улица.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на М. С. И. с ЕГН
………, правото на собственост върху общински терени, както следва:
1. Реална част с площ от 15 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.528.371 целия с площ от 2291 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за второстепенна улица, по КККР на гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК.
Оценката на частта от 15 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.528.371, изготвена от оценител на имоти възлиза на 1 965 лв. (хиляда
деветстотин шестдесет и пет лв.), без ДДС.
2. Реална част с площ от 2 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.528.320 целия с площ от 5837 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за второстепенна улица, по КККР на гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК.
Оценката на частта от 2 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.528.320,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 262 лв. (двеста шестдесет и два
лв.), без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка, са за
сметка на заинтересованото лице.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имотите по т.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 352
Поправка на очевидна фактическа грешка и изменение
на Решение №334 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Сливен
за 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. 2 от Закона за местната самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение
№334 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Сливен, като навсякъде в
текста след изразът „ул. „Георги Икономов“ се заличава „№48”.
2. Точка 3 от Решение №334/27.08.2020 г. на Общински съвет Сливен
се изменя и придобива следния вид:
„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 надстройки на един и два етажа над сграда
с ид. №67338.544.222.1 и сграда с ид. №67338.544.222.3 по КККР на гр.
Сливен, съгласно приложена скица с начин на застрояване
№1847/01.09.2020 г. на гл. архитект за изграждане на допълнителни класни
стаи необходими за преминаване на едносменен режим на работа и
изграждане на STEM център“.

3. В останалата си част Решение №334/27.08.2020 г. остава
непроменено.
4. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение поради
следните мотиви:
- кандидатстване на ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ по програма
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020-2022“, което обуславя допускане на
предварително изпълнение за защита на особено важни обществени
интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 353
Продажба на имот - частна общинска собственост,находящ се
в УПИ ХІІ-8, кв.1, с.Бяла, 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 добавя: УПИ ХІІ-8 в кв.1, с
площ от 1242 кв.м., отреден за производствено обслужващи дейности по
ПУП на с.Бяла, общ.Сливен, ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда със ЗП 297,67 кв.м.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ, УПИ ХІІ-8 в кв.1, с
площ от 1242 кв.м., отреден за производствено обслужващи дейности по
ПУП на с.Бяла, общ.Сливен, ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда със ЗП 297,67 кв.м.
Начална цена 19676 лева (деветнадесет хиляди шестстотин
седемдесет и шест лв.), без ДДС в т.ч.:
- земя – 8876 лева
- сграда – 10800 лева
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 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 354
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с. Самуилово, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 и 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 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя:
1. УПИ ХІV-26, кв.73, с площ от 560 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 264 от
27.05.2020 г.
2. УПИ ХІ-33, кв.74, с площ от 530 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 271 от
26.06.2020 г.
3. УПИ Х-683, кв.8, с площ от 320 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 268 от
16.06.2020 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти- частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ХІV-26, кв.73, с площ от 560 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 264 от
27.05.2020 г.
Начална цена 5772 лева (пет хиляди седемстотин седемдесет и два
лв.) без ДДС.

2. УПИ ХІ-33, кв.74, с площ от 530 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 271 от
26.06.2020 г.
Начална цена 5462 лева (пет хиляди четиристотин шестдесет и два
лв.) без ДДС.
3. УПИ Х-683, кв.8, с площ от 320 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Самуилово, актуван с АОС № 268 от
16.06.2020 г.
Начална цена 3300 лева (три хиляди и триста лв.) без ДДС.
ІІ. 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 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 355
Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени
имоти: ПИ 67338.413.545, местност „Гюргюнлюка“, землище гр. Сливен,
ПИ 67338.420.76, местност „Барутни погреби“, землище гр. Сливен и ПИ
67338.433.158, местност „Пандар бунар”, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
1. Поземлен имот 67338.413.545, с площ от 815 кв.м по
кадастралната карта на гр.Сливен, местност „Гюргюнлюка” с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м/, цена 11 881 лв.
2. 500/972 кв.м идеални части от поземлен имот 67338.420.76,
целият с площ от 972 кв.м гр.Сливен, местност „Барутни погреби” с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м/, цена 9 475 лв.
3. Поземлен имот 67338.433.158, с площ от 605 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, местност „Пандар бунар” с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 1 359 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 356
Продажба на имот частна общинска собственост,
предоставен за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ
урегулиран поземлен имот V-24,25, кв.4, с. Сотиря, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившия собственик, чрез Община Сливен, от
ползвателя, на който е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
800/1542 кв.м ид. части от урегулиран поземлен имот V-24,25,
кв.4, с. Сотиря, общ. Сливен, цена 8 376 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 357
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от физически лица в ПИ с идентификатор 67338.546.160 по
КК - Сливен, ул. „Патриарх Евтимий“ № 10, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.33, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и М. Н. Х.
и А. К. И., върху поземлен имот с идентификатор 67338.546.160, целия с
площ от 205 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.
„Патриарх Евтимий“ № 10, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при
съседи: 67338.546.159, 67338.546.161, 67338.546.162, 67338.546.167,
67338.546.168, 67338.546.169, 67338.546.179, 67338.546.158 по КККР - гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на
АК, по действащия ПУП на кв.“Клуцохор“, гр. Сливен: част от УПИ X160,168, кв.214, чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ
89/205 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.546.160, актувани с
акт № 4025/12.09.2019 г. за частна общинска собственост.
2. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.1 възлиза
на 5 810 лв. (пет хиляди осемстотин и десет лв.), без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 358
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект
с полезна площ 12,80 кв.м. (офис №1) с ид. №67338.549.21.1.14,
с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с
полезна площ 12,80 кв.м. (офис №1) с ид. №67338.549.21.1.14, с адрес: гр.
Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 1, на Сдружение с
нестопанска цел „ПРО” със седалище и адрес на управление: гр. София
1000, р-н …………, ул. ………….. с Булстат:…….., осъществяващо
дейност в обществена полза, представлявано от Г. Н. Г. – Председател на
УС, при следните условия:
 Месечна наемна цена – 30 (тридесет) лева без ДДС;
 Срок на договора – 5 (пет) години;
 Предназначение: клуб (офис) на юридическо лице с нестопанска
цел;
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 1 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 359
Добив на суха, паднала и остатъчна дървесина
от общинска горска територия в землищата на с. Раково, с. Трапоклово,
с. Драгоданово, с. Калояново, с. Голямо Чочовени, с. Блатец,
с. Селиминово, с. Глушник и с.Горно Александрово,
собственост на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.1, т.1
и т.2, ал.2, т.1 „б“, ал.3, т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 от „Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти“,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Включва в ЛФ2020 и Годишния план за ползване на дървесина от
горските територии, собственост на община Сливен за 2020г., подотдел
171"и"- 15м3 в землището на с.Раково, подотдели 539”б“- 1м3, 540”в“- 3м3,
549”б“- 1,2м3, 549”ж“- 9м3, и 569”в”- 5м3, в землището на с. Голямо
Чочовени; подотдели 322”а“- 2м3, 322”в“- 3м3, 322”г“- 6м3, 323”а“-2м3,
323”в“- 3м3, 323”г“- 1м3, 323”д“- 4м3, 324”а“- 1м3, 324”г“-7м3, 324”е“- 1м3,
325”а“- 7м3, 325”б“- 3м3 и 325”в“- 3м3, в землището на с. Трапоклово;
подотдели 327”г“- 3м3, 328”а“- 2м3, 328”б“- 3м3, 328”г“- 3м3, 329”а“3м3,329”в“- 5м3, 330”а“- 3м3, 330”д“- 5м3, 330”е“- 6м3, 331”в“- 10м3, и
332”в“- 4м3, в землището на с. Горно Александрово; подотдели 315”г”3м3 и 315”д”- 1м3, в землището на с.Драгоданово; подотдели 391”а”- 3м3,
391”б”- 4м3, 391”в”- 5м3, 392”ж”- 5м3, 396”а”- 5м3 и 396”г”- 4м3, в
землището на с.Калояново; подотдели 536”е”- 4м3, 536”ж”- 2м3, 536”к”2м3, 537”а”- 2м3 и 538”д”- 1м3, в землището на с. Селиминово; подотдели
369”а”- 5м3, 369”б”- 3м3, 369”г”- 3м3, 369”д”- 6м3 и 369”е”- 3м3,в
землището на с.Глушник; подотдели 364”б”- 3м3, 364”в”- 3м3, 364”г”- 3м3,
368”а”- 6м3, 368”б”- 3м3, 368”в”- 6м3, 370”в”- 3м3, 370”г”- 2м3, 371”а”- 3м3

и 372”а”- 2м3, в землището на с. Блатец, всички с инвентаризирана суха,
паднала и остатъчна дървесина.
2. Одобрява, включва и добавя в годишния план за ползване на
дървесина от горски територии, собственост на община Сливен за 2020г. 219,20пл.м3 стояща дървесина с клони, съобразно включените отдели в ЛФ
2020г.
3. Възлага на кмета на Община Сливен, да утвърди списъци,
изготвени от кметовете на населените места за добив на суха, паднала и
остатъчна дървесина, като в тях се вписват трите имена на физическите
лица и постоянен адрес, на не повече от един член от домакинство.
Същите, трябва да не са търговци и да използват дървата за огрев за лични
нужди, без право на продажба. Всяко лице, включено в утвърдения списък
за добив на суха, паднала и остатъчна дървесина има право да закупи до
2/два/ пространствени кубически метра дърва за огрев и е длъжно да я
добие за собствена сметка, като заплати цена в размер на 17 (седемнадесет
лева) лева без ДДС или 20,40 (двадесет и 0,40 лева,) лева с ДДС за 1 (един)
пр.м3 добита суха, паднала и остатъчна дървесина и 1.25 лв. (един и 0.25
лева) за издаване на позволително, съгласно чл.55, т.44 от „Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сливен“ в касата на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси“, след представяне на документ за
самоличност или актуални данни от кмета на населеното място в чийто
район се добива дървесината за издаване на фактури.
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
задоволяване на крайните нужди на местното население.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 360
Приемане на решение за одобряване изменение
на „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВЕН“ за имот
в местността „Сливенски кър“, землище гр.Сливен

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 попада поземлен имот с идентификатор 67338.76.15 в
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен с промяна на
устройствената зона в „Пп-устройствена зона предимно за производства“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 361
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на газопровод 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 газопровод от
съществуващ разпределителен газопровод Ф 279/6, с точка на
присъединяване в ПИ 67338.106.1, до Индустриален парк „Бършен“,
преминаващо през ПИ 67338.106.1 и ПИ 67338.107.1 с НТП „полски път“,
общинска собственост, съответно местности „Аркара коруч“ и „Чобанка“,
ПИ 67338.250.1 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост и ПИ 67338.1.1133 с НТП „за второстепенна улица“, общинска
собственост, всички в землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 362
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе
на ел.кабел в землището на с.Камен, общ.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 ел.кабел НН от
съществуващ стълб №12, ВИ №2 от ТП „КЗС“, находящ се в
регулационните граници на с.Камен, до ново ел.табло, разположено на
западната граница на ПИ 35660.26.208, с НТП „стопански двор“, местност
„Мандрата“ и преминаващ през ПИ 35660.26.134, НТП „местен път“,
общинска собственост, всички в землище с.Камен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 363
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. Таблицата към т. 1 се допълва, както следва:
№

Наименование на
училището

Населено
място

Клас

Брой
ученици в
паралелката

Минимален
брой ученици
в паралелка

13

ОУ „Димитър Петров”

гр. Сливен

VII

15

18

§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 учениците от община Сливен, решението трябва да влезе в
сила преди края на месец септември.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 364
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 700 /седемстотин/ лева
на НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, община Сливен, за транспортни
разходи за участието на деца от ДЮТК „Здравец“ при читалището в
Национален фолклорен фестивал „Орфей пее с морето“, гр.Приморско.
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 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на НЧ „Зора 1860“ – Сливен, за рекламни материали и
празничен концерт, по повод отбелязване 160 години от основаването на
читалището.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „За юбилейни годишнини
на образователни и културни институции“ на Приложение № 9 от бюджета
на Община Сливен за 2020 год.
III. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.

IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 29.01.2021 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
V. Отменя подточка 2, към точка III на Решение № 139 от 27.02.2020
г. на Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 365
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 300 /триста/ лева на:
1. Р. Й. Д с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за възстановяване
на щети от пожар;
2. Ж. А. П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за оперативно
лечение.
3. Я. Й. В. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………….., за
медикаменти.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на С. П. А. с ЕГН ………. от с………, общ.Сливен, ……………, за
покриване на разходи за лечение.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 450 /четиристотин и
петдесет/ лева на Й. Т. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………., за
оперативно лечение.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
З. М. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………….., за медикаменти и
съпътстващи лечението разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1. Д. А. Т. с ЕГН ………. от с…………., общ.Сливен, ……….., за
лечение и съпътстващи разходи;
2. Г. И. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………., за лечение и
съпътстващи разходи;
3. С. Й. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………….., за
лечение.

VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Д. Т. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………, за лечение и
съпътстващи разходи.
2. Д. Д. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………., за лечение на
дъщеря му – К. Д. Д. с ЕГН ………...
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/
лева на Н. Т. Ж. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за
удовлетворяване ежедневните нужди на внучетата й – Н. К. Д. с ЕГН
……….., К. М. Т. с ЕГН ………. и С. М. Т. с ЕГН ……….
VIII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 780 /седемстотин и
осемдесет/ лева на В. Г. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за
оперативно лечение.
IX. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на О. Н. Ш. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………, за
подпомагане.
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
29.01.2021г. 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 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 366
Изваждане от активите на „Диагностично-консултативен център 1Сливен” ЕООД недвижим имот и предоставяне на същия
на СУ „Димитър Рохов”, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 14, т. 5 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. Изважда от активите на „Диагностично-консултативен център 1Сливен” ЕООД недвижим имот представляващ: Две помещения и зала за
ЛФК с обща площ от 84,37 кв.м., находящи се в сутерен, седем помещения
и коридор с обща площ 164,13 кв.м., помещение за главно ел. табло с площ
15,82 кв.м., находящи се на първи етаж в масивна триетажна сграда и
спортна зала в кв. „Розова градина”, имот пл. № 8362 по плана на гр. Сливен
със ЗП-1260 кв.м. и РЗП-3823.42 кв.м, при граници на имота: север-имот пл.
№ 8363; изток-бул. Бургаско шосе; запад-имот пл. № 8363, юг-военен обект.
Акт за ПОС № 777/24.04.2000 г., при спазване на действащото
законодателство. Балансовата стойност на имота към 31.08.2020 г. е в
размер на 9 976.21 лв.
2. Предоставя на Кмета на Община Сливен за управление и
разпореждане недвижимият имот подробно описан в т. 1 на настоящото
решение.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен и на управителя на
„Диагностично-консултативен център 1-Сливен” ЕООД или упълномощени
от тях длъжностни лица да извършат приемане и предаване на недвижимият
имот по т. 1, което да удостоверят с приемо-предавателен протокол.

4. Обявява за публична общинска собственост имотът по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление с директора на СУ „Димитър Рохов”, гр. Сливен,
след съставяне на нов Акт за публична общинска собственост.
6. 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 на адекватни условия и
обезпечаване на учебната 2020/2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 367
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
и предоставяни права на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 във
връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, както следва.
§ 1. В чл. 55, ал. 1, т. 68 се добавя нова т. „к“ със следното
съдържание:
к/ Ползване на спортен комплекс „Асеновец“ (голяма зала с 135
седящи места, малка зала, части от сградата и съоръжения)
1. За волейбол (голяма зала):
1.1. За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията
на община Сливен със сключен договор за ползване на спортния обект за
съответната година – безплатно по график
1.2. За официални срещи на спортни клубове регистрирани на
територията на община Сливен със сключен договор за ползване на
спортния обект за съответната година – 20.00 лева за 1 час
1.3. За тренировки и официални срещи на спортни клубове
регистрирани на територията на община Сливен без сключен договор за
ползване на спортния обект за съответната година - 30.00 лева за 1 час
1.4. За физически и юридически лица - 30.00 лева за 1 час

1.5. За спортни клубове регистрирани извън територията на община
Сливен - 40.00 лева за 1 час
1.6. За официални срещи от Ученически игри:
- Общински и областен етап - безплатно
- Зонален и финален етап – 15.00 лева на час
2. За тенис на корт (голяма зала):
2.1. 1 час през делничен ден от 08.00 ч. – 17.00 ч. - 12 лева
2.2. 1 час делничен ден от 17.00 ч. – 21.00 ч. - 16 лева
2.3. Над 50 часа месечно: 10 лева на час
2.4. 1 час събота, неделя и празнични дни – 20 лева
3. За други спортни, културни или развлекателни прояви:
3.1. 50 лева на час (голяма зала)
3.2. 300 лева на ден (голяма зала)
3.3. 40 лева на час (малка зала)
3.4. 240 лева на ден (малка зала)
4. Малка зала.
4.1. За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията
на община Сливен със сключен договор за ползване на спортния обект за
съответната година – безплатно по график
4.2. За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията
на община Сливен без сключен договор за ползване на спортния обект за
съответната година – 20.00 лева за 1 час
4.3. Над 50 часа месечно: 15.00 лева на час
4.4. За физически и юридически лица - 25.00 лева за 1 час
4.5. 1 час събота, неделя и празнични дни – 25.00 лева
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 368
Премахване на сграда с идентификатор 67338.544.79.4 –
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
67338.544.79.4 по КККР на гр.Сливен и застроена площ 30 кв.м., находяща
се в УПИ I, кв.181, кв. „Клуцохор”, гр.Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия и след премахването им да отрази промяната в АЧОС№2658 от
03.08.2010 г. и кадастралната карта на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 369
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за отводнителни съоръжения в землището на с. Сотиря, 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 отводнителни съоръжения –
канавки с подземни дренажи, засягащи ПИ 68117.108.74 с НТП „пасище“,
общинска собственост, землище с.Сотиря, общ.Сливен и одобрява задание
за неговото проектиране, във връзка с реализиране на обект „Укрепване
свлачище SLV 20.68117-02 в района на училище „Св.Паисий
Хилендарски“, с.Сотиря, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 370
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, 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
управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Мустафа Ю. Мустафов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен да гласува „ЗА” приемането на
решенията от т. 1 до т. 3 от дневния ред, определен в поканата за свикване
на Общо събрание на съдружниците, насрочено за 29.09.2020 г. /вторник/
от 11:00 часа в сградата на дружество „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „6-ти септември” № 27.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

