ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
За периода от месец юли 2019 год. до месец декември 2019 год. Общински
съвет Сливен е провел 7 заседания, от които едно е тържествено заседание,
посветено на 26 октомври-Димитровден и Празник на гр. Сливен.
Обсъдените предложения са 177 броя. От тях 155 са внесени от Кмета на
общината, а 22 са внесени от общински съветници, както следва: Димитър
Митев – 8; Димитър Павлов – 3; Соня Келеведжиева – 2; Мария Григорова – 2;
Георги Стоянов – 1; Борислав Павлов – 1; Дора Ескидарова – 1; Мустафа
Мустафов – 1; Лидия Димитрова – 1; Момчил Пантелеев – 1; Станимир
Комбалов – 1 и Юлия Гавазова – 1.
В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е
предвидена възможност за включване допълнително в дневния ред на
предложения, постъпили в деловодството на общинския съвет до 12 часа на
деня предшестващ заседанието. По този ред в дневния ред са включени 10
предложения – 7 внесени от кмета на общината, 1 внесено от г-н Борислав
Павлов, 1 внесено от г-н Димитър Митев и 1 внесено от г-н Станимир Комбалов.
Дневния ред за заседанията на Общинския съвет се определя десет дни
предварително след консултация с Председателския съвет. Преди всяко
заседание се провежда пресконференция, на която Председателят, Заместникпредседателите и в някои случаи и Председатели на Постоянни комисии
представят дневния ред и коментират основни предложения, включени в него.
По важни решения, приети през отчетния период са:
- Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ на Къню Тодоров Жеков и на Божидар Андреев.
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен в партньорство
с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма "Околна среда" 2014 2020, Процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като
източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на атмосферния въздух” с проектно предложение на
стойност до 11 000 000 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ.
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта.
- Даване на съгласие на Кмета на Община Сливен да подпише
Споразумение за общинско сътрудничество между Община Сливен и

„Пътнически превози“ ЕООД за подготовката и реализацията на проектно
предложение по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния
въздух” по Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020.
- Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по Проект
BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Сливен”, по Процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
- Даване на съгласие на Община Сливен за кандидатстване с проектно
предложение по процедура BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства“,
Компонент 1 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, за чието изграждане е получила финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, както следва: Център за
обществена подкрепа, с капацитет 100 места; Дневен център за подкрепа на деца
с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за
дневна грижа и 60 места за консултативни услуги.
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно
предложение „Ремонт на фасади и смяна на фасадна дограма на старата сграда
на Община Сливен”
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно
предложение „Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на
сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”
- 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”.
- 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.
- Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по Проект BG05M9OP001-2.040-0069C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Сливен”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с

увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020
- Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Сливен (2019-2020), План за изпълнение на
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Сливен (2019-2020) за 2019 г. и Програма за стимулиране на дейности и
изяви на учениците от училищата на територията на община Сливен, свързани
със заниманията по интереси за 2019 г.
- Одобряване на Споразумение между Националния осигурителен
институт, Агенцията за социално подпомагане и Община Сливен.
- Одобрени бяха съдебните заседатели за Окръжен съд – Сливен и Районен
съд – Сливен;
- Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на
чистотата на територии за обществено ползване за 2020 г.
- 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
Лесофонд 2020 г., при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба
№8 от 05.08.2011г. за сечите в горите.
- Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2020 година.
През отчетния период беше Приет нов Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
Изменени бяха следните нормативни актове:
- Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
- Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Градска мобилност” към Община Сливен
Най-активни в заседанията на общинския съвет са били общинските
съветници – Атанас Делибалтов, Георги Стоянов, Здравко Костадинов,
Кръстинка Дечева, Соня Келеведжиева и Христо Котов с по 2 изказвания и с по
едно изказване Керанка Стамова, Деян Дечев, Стефан Пасков, Йордан Лечков,
Мария Григорова, Радослав Кутийски, Момчил Пантелеев, Васил Петров, Минко
Минчев, Станимир Комбалов и Юлия Гавазова.
Настоящият Общински съвет бе конституиран на 11.11.2019 г., когато се
проведе първото заседание, свикано от Областния управител на област Сливен.
На това заседание общинските съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1
от ЗМСМА и беше избран председател на Общинския съвет.
Общински съвет-Сливен се структурира на база представителство на
политическите партии в състава и включва:
17 общински съветника от ПП „ГЕРБ”;

10 общински съветника от ПП „БСП за България”;
2 общински съветника от ПП „Нова алтернатива”;
2 общински съветника от „Българска социалдемократическа партия“;
2 общински съветника от „Възраждане”;
2 общински съветника от „Движение за права и свободи – ДПС”;
2 общински съветника от ПП „Съюз на демократичните сили”;
2 общински съветника от МК „БАСТА” /Баста, Земеделски съюз Ал.
Стамболийски/;
1 общински съветник от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна” (ДВИЖЕНИЕ 21,
Партия на Зелените, Движение ЗАЕДНО за промяна)
1 общински съветник от „Християндемократическа партия на България”.
Бяха сформирани следните групи общински съветници /ГОС/:
ГОС „ПП ГЕРБ“ в състав от 17 съветника;
ГОС „БСП за България“ в състав от 10 съветника;
ГОС „ДПС” в състав от 2 съветника;
ГОС „ПП СДС” в състав от 2 общински съветника
ГОС „МК „БАСТА” /Баста, Земеделски съюз Ал.Стамболийски/ от 2 съветника;
ГОС „Българска социалдемократическа партия” в състав от 2 съветника”.
На първото свое заседание за мандат 2019-2023 год. Общинският съвет
избра свой Председател и Временна комисия за изготвяне на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. На второто и третото
заседание от настоящия мандат Общинският съвет избра заместникпредседатели на съвета и определи съставите и ръководствата на Постоянните
комисии.
Постоянните комисии са провеждали редовно заседанията си и са
приемали становища по внесените за обсъждане в Общинския съвет проекти. От
настоящия мандат материалите за заседанията на Постоянните комисии се
публикуват в т.нар. „Защитена зона” в последния работен ден на седмицата
предхождаща тяхното заседание.
От приложените таблици е видна активността на постоянните комисии
през отчитания период.
СПРАВКА
за дейността на Постоянните комисии при Общински съвет-Сливен за периода
01.07.2019 г. – 11.11.2019 г.
/мандат 2015 г. – 2019 г./
№
По
Постоянна комисия
Ред
1 НУЗАОбС Председател:
Кръстинка Дечева

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

9

8

95,83

Брой
разгледани
въпроси
125

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ОСМС Председател:
Христо Котов
ЕИМСПИ Председател:
Мартин Славов
ФБИР Председател:
Георги Стоянов
ИПУТ Председател:
Мариета Петкова
ОНКВ Председател:
Соня Келеведжиева
ЗСЖП Председател:
Димитър Павлов
ДМС Председател:
Пламен Крумов
ОК Председател:
Мустафа Мустафов
ООСТСГС Председател:
Радослав Кутийски
РНМ Председател:
Керанка Стамова

13

10

92,31

99

9

7

58,73

38

13

8

86,53

95

13

8

79,8

77

10

10

91

107

9

10

98,89

152

14

7

69,39

64

12

8

71,88

77

10

9

71,11

64

7

9

96,83

52

СПРАВКА
за дейността на Постоянните комисии при Общински съвет-Сливен за периода
11.11.2019 г. – 31.12.2019 г.
/мандат 2019 г. – 2023 г./
11-12.2019г.
№
По
Постоянна комисия
Ред
1 НУЗАОбС Председател:
Станимир Комбалов
2 ОСМС Председател:
Керанка Стамова
3 ЕИМСПИ Председател:
Иван Данчев
4 ФБИР Председател:
Юлия Гавазова
5 ИПУТТ Председател:
Радослав Кутийски
6 ОНКВ Председател:
Лидия Димитрова
7 ЗСЖП Председател:
Димитър Павлов
8 ДМС Председател:
Пламен Крумов
9 ОК Председател:
Мустафа Мустафов

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

11

2

100

Брой
разгледани
въпроси
63

15

3

93,33

46

8

2

93,33

21

12

2

79,17

49

7

2

100

41

11

2

86,36

34

10

3

100

90

13

2

96,15

26

12

2

95,83

38

10
11

ООСТСГС Председател:
Тодор Братанов
ПК по установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Момчил Пантелеев

7

2

92,86

37

7

2

92,86

3

В законоустановения 7 дневен срок след всяко заседание на Общински
съвет – Сливен на Областния управител на Област Сливен и на Районна
прокуратура – Сливен се изпраща протокола от същото.
Поддържа се и се актуализира база данни с приетите актове на интернет
страницата на Общинския съвет, като редовно се публикува проекта за дневен
ред на заседанията на ОбС както и материалите към него. Това позволява на
всички граждани да се информират своевременно за въпросите, които ще
разискват общинските съветници.
Прави добро впечатление, че за краткото време от конституиране на
настоящия общински съвет до края на отчетния период, новоизбраните
общински съветници бързо и отговорно се включиха в дейността на съвета и в
работата на постоянните комисии.
Убеден съм, че съветниците от Общински съвет-Сливен ще продължат
своята активна работа в интерес на гражданите на Община – Сливен през целия
мандат.

