ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 228
Изменение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен
(Проект за бюджет на община Сливен за 2020 г.)

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 3, т. 5 и
чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§ 1. В т. 4. числото „2 040 143” се заменят с числото „5 040 143”.
§ 2. В т. 6. числото „23 966 628” се заменят с числото „26 966 628”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 229
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 и чл.
144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г. и на
Индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
юни 2020 г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.
3. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд 2020 г.
4. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 230
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Третото 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
Третото тримесечие на 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден Празник на Сливен.
2. Включване в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната
2020/2021 година от община Сливен.
3. Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната
2020/2021 година на следните общински детски градини и училища от община Сливен
4. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през второто
тримесечие на 2020 година на Кмета на община Сливен.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020год.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите
ПК за периода 01.01.2020-30.06.2020 год.
2. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 год.
3. Осигуряване на допълнителни финансови средства за учебната 2020/2021
година за съществуването на самостоятелни паралелки с брой ученици под установения
минимум.
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.
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за
първото шестмесечие на 2020 г.
2. Отчет от кмета на общината за изпълнение решенията на Общинския съвет
взети от 01.01.2020 до 30.06.2020 год.
3. Избор на знаменосец и асистенти на Община Сливен.
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
№ 231
Изменение на План-сметка за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци и поддържане на чистотата на територии
за обществено ползване за 2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение на План-сметка за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци
и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2020
г., както следва:

№

Наименование на разходите

1

Събиране и транспортиране на отпадъци
и осигуряване на съдове за отпадъци

1.1

Събиране и транспортиране на отпадъци от
oбщина Сливен

1.2 прогноза 6м. нова поръчка
1.3

Събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.
Всичко по 1

2020 г.
2020 г.
план лв. изменение
лв.

разлика

3 649 983

3 649 984

0

437 492

437 492

0

7 500

7 500

0

4 094 975

4 094 976

0

2

2.1

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

1 836 775

1 836 775

0

227 674

227 674

0

9 000

9 000

0

700

700

0

Транспорт на инфилтрат РДНО

60 480

60 480

0

Пречистване на инфилтрат РДНО

15 120

15 120

0

Технически и консултантски услуги РДНО

20 000

20 000

0

250 000

250 000

0

355 300

355 300

0

6 000

6 000

0

1 000

1 000

0

60 480

60 480

0

15 120

15 120

0

200 000

200 000

0

4 000

4 000

0

Технически и консултантски услуги ДНО

20 000

20 000

0

Текущи ремонти закрито ДНО

30 000

30 000

0

336 600

336 600

0

19 936

19 936

0

2 128 000

2 128 000

0

4 904 285

4 904 285

0

Депониране на битови отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци.
Поддържане и експлоатация РДНО,
2.3
Ямбол
Мониторинг на регионално депо.
2.2

Абонамент за информационнa система Депо
Инфо

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

вс.Следексплоатационни грижи за
закрито ДНО,Сотиря.
2.5 Обезпечения по чл.60 от ЗУО
2.6 Отчисления по чл.64 от ЗУО
Всичко по 2.
3

Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване

3.1

Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване в гр.Сливен

883 246

883 246

0

3.2 Прогноза 6 м. нова поръчка
Зимно поддържане и снегопочистване на
3.3
уличната мрежа в гр. Сливен.
3.4 Почистване на нерегламентирани сметища

168 000

168 000

0

105 005

55 005

-50 000

60 000

110 000

50 000

3.5 Почистване гр.Кермен и селата

190 000

190 000

0

3.6 Други дейности по ООС

236 300

236 300

0

1 642 552

1 642 551

1

10 641 812 10 641 812

0

Всичко по 3.
Общо за всички текущи разходи
4

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

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

Очаквани приходи
1

Такса битови отпадъци

2

Недобори

3

4

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

Дофинансиране от общинския бюджет:

4 300 000

4 300 000

0

650 000

650 000

0

1 836 775

1 836 775

0

2 860 000

2 860 000

0

9 646 775

9 646 775

0

3 891 037 лв.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение. Мотиви: Защита на особено важен интерес.
Закъснение на изпълнението може да доведе до значителна вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 232
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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Сливен да кандидатства 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.
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 233
Разкриване на яслени групи към детска ясла 13

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 119, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
здравето,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се разкрият две яслени групи към Детска ясла №
13, които да се помещават в сградата на Детска градина „Детски рай“,
считано от датата на влизане в сила на решението.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен
необходимите действия за разкриване на яслените групи.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

да

извърши

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 234
Закриване на общинска детска градина „Слънце”,
с. Новачево, община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за закриване на общинска детска градина
„Слънце”, с. Новачево, община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 235
Промяна в предмета на дейност
на „Дентален център - 1 Сливен“ ЕООД, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 от
Търговския закон и чл. 14, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Променя предмета на дейност на „Дентален център - 1 Сливен“
ЕООД, както следва: „Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО обхваща
осъществяване на първична и специализирана извънболнична дентална
помощ”
2. Чл. 6, ал. 1 от учредителният акт на „Дентален център - 1 Сливен“
ЕООД, придобива следната редакция: Чл.6(1) „Предметът на дейност на
ДРУЖЕСТВОТО обхваща осъществяване на първична и специализирана
извънболнична дентална помощ”
3. Приема Учредителен акт на „Дентален център - 1 Сливен“ ЕООД
по Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение с отразените
промени по решението.
4. Възлага на управителя на „Дентален център - 1 Сливен“ ЕООД да
извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на
нововъзникналите обстоятелства в Търговския регистър.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта от
обезпечаване дейността на дружеството, с което ще бъде защитен
обществения интерес.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” - гр. СЛИВЕН

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” - гр.Сливен, наричано по-долу
накратко ДРУЖЕСТВОТО, е лечебно заведение за извънболнична помощ от вида на
визираните в чл.8, ал.1, т. 4 във вр. с чл.16 от Закона за лечебните заведения,
организирано като еднолично дружество с ограничена отговорност по чл.113 и сл. от
ТЗ.
Чл.2 Едноличен собственик на капитала на дружеството е ОБЩИНА СЛИВЕН,
като правата на собственик се упражняват от Общински съвет-Сливен.
Чл.3 Дружеството е учредено със Заповед № РД - 09-508/28.10.1999 г.,на
Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл.102 във вр.с чл.104 и чл.38
от Закона за лечебните заведения и е преобразувано чрез вливане в него на
„МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-1 СЛИВЕН” гр.Сливен, въз основа на
Решение № 243 от 29.07.2004 г. и Решение № 583 от 30.05.2005 г. на Общински съветСливен.
ФИРМА
Чл.4 ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността си под наименованието
“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” ЕООД гр.СЛИВЕН което ще се изписва
задължително на български език.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.5 Седалището на дружеството е в гр.Сливен, а адресът на управление,
гр.Сливен, ул. “Стефан Караджа” № 2.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.6/1/ Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО обхваща осъществяване на
първична и специализирана извънболнична дентална помощ.
/2/ Дейността на Дружеството ще се осъществява съобразно изискванията на
чл.16 от ЗЛЗ.
СРОК
Чл.7 ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок или друго прекратително
условие.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.8 Капиталът на дружество е в размер на 33 700 /тридесет и три хиляди и
седемстотин) лева разпределен на 3 370 /три хиляди триста и седемдесет дяла/ всеки от
по 10 лева /десет/. лева.
Чл.9 Капиталът в пълният си размер е собственост Община Сливен и е внесен
изцяло към момента на вписване на търговското дружество в съда.
Чл.10 При извършеното преобразуване на дружеството чрез вливане в него на
„МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-1 Сливен” ЕООД гр.Сливен 1 610 дяла от
по 10 лева от капитала на „МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-1 Сливен” ЕООД
гр.Сливен са заменени с 1 288 дяла всеки от по 10 лева от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1
СЛИВЕН” ЕООД гр.Сливен.
Чл.11 По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на
загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се правят
допълнителни парични вноски за определен срок.
Чл.12 /1/ Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на
Дружеството до размера на своето имущество.
/2/ Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на
дружеството до размера на своя дял в капитала.
УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.13 Органи на дружеството са:
/1/ Общински съвет-Сливен, като упражняващ правата на Община Сливен
като едноличен собственик на дяловете на дружеството
/2/ Управител.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА
Чл.14 Общинският съвет, като осъществяващ правата на едноличния собственик
на капитала:
1.Изменя и допълва учредителния акт на ДРУЖЕСТВОТО;
2.Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за приемане на
съдружници;
3.Приема годишния отчет и баланса и взема решение за разпореждане с
печалбата, за изплащане на тантиеми и техния размер;
4.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
отговорност;
5.В случай на прекратяване на дружеството избира ликвидатор;

6.Избира за проверител дипломиран експерт-счетоводител и го освобождава;
7.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
8.Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други
дружества;
9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях, както и за учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи
на дружеството;
10.Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове-собственост на
дружеството в други дружества;
11.Взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и
назначава управител за водене на процеса срещу тях;
12.Взема решения за допълнителни парични вноски;
13.Взема решения за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг; за поемане на менителнични задължения;
14.Взема решение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни
материални и финансови активи; за наем на недвижими имоти, чиято обща балансова
стойност за текущата година надхвърля 5 % от общата балансова стойност на
дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за сключване на
договори за кредит; за съвместна дейност;
15.Взема решения за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни материални
активи на дружеството; за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в
полза на трети лица;
16.Одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за
задължително застраховане на имуществото;
17.Взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството.
18.Взема решение за случаите, предвидени в чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5,
предложение първо и т.7 от Търговския закон, да не се прилага разпоредбата на
чл.137,ал.4 от Търговския закон, изискваща нотариално удостоверяване на подписите и
съдържанието
УПРАВИТЕЛ
Чл.15/1/ Управителят на Дружеството се избира от едноличния собственик на
капитала след спечелен конкурс.
/2/ След решението на Общинския съвет, кметът на общината, сключва с
управителя договор за управление за срок от 3 години.
/3/ В случай на доказани управленски качества на управителя, Общинския
съвет може да вземе решение за продължаване срока на договора с още един мандат.
Чл.16 Управителят на ДРУЖЕСТВОТО трябва да е денталeн лекар с призната
специалност.

Чл.17 Управителят:
1.Организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно закона, този
учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2.Представлява дружеството пред трети лица. Ограничения в представителната
му власт няма действия спрямо трети лица
3.Организира изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството за
отчетния годишен период и го внася за приемане на едноличния собственик на
капитала.
4.Определя кадровата политика на Дружеството и сключва, изменя и прекратява
трудовите договори със служителите и работниците.
Чл.18 Управителят няма право да извършва търговски сделки от свое или чуждо
име, да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена
отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
Чл.19 Управителят отговаря имуществено за причинените на ДРУЖЕСТВОТО
вреди.
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ
Чл.20 Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на
календарната година.
Чл.21 Годишния счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния
собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.
Чл.22 Дружеството отчислява за общината дивидент от балансовата печалба по
годишния счетоводен отчет в размер, определен от Общинския съвет.
Чл.23 Загубата на търговското дружество се покрива по решение на Управителя
от неразпределената печалба от миналата година, от резервите на дружеството за
сметка на допълнителния капитал.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.24 Дружеството се прекратява:
- По решение на едноличния собственик на капитала;
- Чрез сливане или вливане в друго дружество;
- При обявяване в несъстоятелност.
- По решение на съда в предвидените в ТЗ случаи.

Чл.25 След прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО по решение на едноличния
собственик и по решение на съда се извършва ликвидация по реда, предвиден в
Търговския закон.
Чл.26 За извършване на ликвидация Общинския съвет избира ликвидатор.
За всички неуредени с този акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, Закона
за лечебните заведения, Наредба за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия.

Настоящият учредителен акт е приет от Общински съвет-Сливен с Решение №
235 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 236
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства високотехнологична ултразвукова
система на стойност до 11 160 лв. без ДДС.
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 за здравето на пациентите на дружеството.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 237
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:
1. Дарява на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен, вещи –
общинска собственост на обща стойност 16 650,00 (шестнадесет хиляди
шестстотин и петдесет) лева, съгласно приложение № 1, които да послужат
в дейностите по преодоляване разпространението, лечение и превенция на
COVID-19.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да подпише договор за
дарение и предаде вещите по т.1 на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД –
гр. Сливен.
3. На основание, чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението при следните мотиви: защита на особено важни
обществени интереси, свързани с осигуряване живота и здравето на
гражданите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование на стоката
Тестове
Апарат за бързи тестове
Маски
Предпазни облекла-престилки
Маски с клапа
Предпазни облекла
Предпазни шлемове
Маски
Маски
Престилки

Брой
200
1
30
200
30
200
30
20
30
400
ОБЩО:

Сума в лв.
с ДДС
9600,00
1380,00
126,00
1176,00
180,00
1176,00
360,00
120,00
180,00
2352,00
16650,00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 238
Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост
върху язовири, публична общинска собственост

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Държавата правото на собственост върху от язовир, публична общинска
собственост, поземлен имот с идентификатор № 81534.33.64 (скица № 15484617-10.06.2020 г.), площ 1.249 дка, находящ се в местност „До
могилите”, с. Чокоба, при граници на имота: 81534.33.65, 15206.46.314 и
АОС № 106 от 11.06.2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 239
Придобиване правото на собственост от Община Сливен,
чрез покупко- продажба на имот, собственост на „Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД, находящ се в с.Бяла, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.7, 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 VІІ – Сделки по придобиване от страна на
Община Сливен на недвижими имоти, собственост на физически и
юридически лица се добавя: Реално обособена част от първи етаж на
двуетажна сграда „Кметство“, със застроена площ от 45,20 кв.м.; Реално
обособена част от втори етаж на двуетажна сграда „Кметство“, със
застроена площ от 43,70 кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от
прилежащите два броя избени помещения, заедно със съответната част от
общите части на сградата, ведно със съответната част от правото на строеж
върху УПИ ХVІІІ, отреден за „Кметство и поща“ в кв.9 по плана на с.Бяла,
общ.Сливен, обл.Сливен, при граници: изток: улица, запад: УПИ VІІ-114,
север-УПИ ХІХ за баня и юг-улица.
ІІ. Да се придобие възмездно чрез покупко-продажба, като Община
Сливен
закупи
следния
имот
собственост
на
„Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД, представляващ:
1.Реално обособена част от първи етаж на двуетажна сграда
„Кметство“, със застроена площ от 45,20 кв.м., включваща едно
помещение (ТТ монтьори) в крайната северозападна част на сградата, при

граници: изток –помещение за кметство, запад –вътрешен двор, север –
вътрешен двор и юг –общ коридор и вътрешно стълбище, заедно със
съответната част от общите части на сградата, ведно със съответната част
от правото на строеж върху УПИ ХVІІІ, отреден за „Кметство и поща“ в
кв.9 по плана на с.Бяла, общ.Сливен, обл.Сливен, при граници: изток:
улица, запад: УПИ VІІ-114, север-УПИ ХІХ за баня и юг-улица;
2.Реално обособена част от втори етаж на двуетажна сграда
„Кметство“, със застроена площ от 43,70 кв.м., включваща едно
помещение в крайната северозападна част на сградата, при граници: изток
–помещение за кметство, запад –вътрешен двор, север –вътрешен двор и
юг –общ коридор и вътрешно стълбище, заедно със съответната част от
общите части на сградата, ведно със съответната част от правото на строеж
върху УПИ ХVІІІ, отреден за „Кметство и поща“ в кв.9 по плана на с.Бяла,
общ.Сливен, обл.Сливен, при граници: изток: улица, запад: УПИ VІІ-114,
север-УПИ ХІХ за баня и юг-улица;
3.Ведно с ½ (една втора) идеална част от прилежащите два броя
избени помещения, находящи се в мазето на двуетажна сграда, със
застроена площ на помещенията от 18,00 кв.м., заедно със съответната част
от общите части на сградата, ведно със съответната част от правото на
строеж върху УПИ ХVІІІ, отреден за „Кметство и поща“ в кв.9 по плана на
с.Бяла, общ.Сливен, обл.Сливен, при граници: изток: улица, запад: УПИ
VІІ-114, север-УПИ ХІХ за баня и юг-улица,
на цена 9900 лева (девет хиляди и деветстотин лева).
ІІІ. Данъците и таксите са за сметка на купувача.
ІV. Преди подписването на договора за покупко-продажба
продавачът следва да представи удостоверение за вещни тежести, издадено
от Агенция по вписванията, от което е видно, че имотът не е обременен с
ипотека и други тежести.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен изпълнението на настоящото
решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 240
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата с Решение
№64/30.01.2020 г. от Общински съвет гр. Сливен, Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.,
със следните поземлени имоти - общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.507 с площ от 4627
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №
4204/20.05.2020 г., землище на гр. Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.439.33 с площ от 1031 кв.м,
местност „Кироолу”, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, землище на гр. Сливен,
актуван с АОС 4193/11.05.2020 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.507 с площ от 4627
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС №
4204/20.05.2020 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 33000 /тридесет и три хиляди/ лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 67338.439.33 с площ от 1031 кв.м,
местност „Кироолу”, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, землище на гр. Сливен,
актуван с АОС 4193/11.05.2020 г.
Начална цена: 13500 /тринадесет хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
III. 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 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 241
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІV-259, кв.20 в с.Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ ІV-259, кв.20, с
площ от 750 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Сотиря, актуван с АОС № 413 от 28.02.2020 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІV-259, кв.20, с
площ от 750 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Сотиря, актуван с АОС № 413 от 28.02.2020 г.
Начална цена 6120 лева (шест хиляди сто и двадесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 242
Учредяване безвъзмездно право на строеж
върху имот - частна общинска собственост, представляващ
УПИ І, кв.45, с.Глуфишево, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската
собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с решение Решение № 64 от
30.01.2020 г. на ОбС Сливен, като в Раздел ІІ - ОПС се добавя: ОПС върху
УПИ І в кв. 45, с площ от 590 кв.м., отреден за църква по действащия план
на с.Глуфишево, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди безвъзмездно право на строеж на Сливенска
митрополия за изграждане на църква върху УПИ І в кв. 45, с площ от 590
кв.м., отреден за църква по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за
безвъзмездно право на строеж върху имота по т.ІІ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 243
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
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.34, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на едноетажна нежилищна сграда за търговия,
обществено обслужване или допустима съгласно статута на зоната
стопанска дейност със застроена площ от 70 кв.м. (седемдесет кв.м.),
без включен сутерен в ПИ - частна общинска собственост с идентификатор
67338.540.368 с площ 73 кв.м. (седемдесет и три кв.м.) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен , одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес : гр. Сливен,
п.к. 8800, ул. „Баба Тонка“ № 60-А, актуван с акт за частна общинска
собственост № 4052/28.11.2019 г., при съседи: идентификатор
67338.540.212,
идентификатор
67338.540.214
и
идентификатор
67338.540.308.
Начална тръжна цена 12 560 лева (дванадесет хиляди петстотин и
шестдесет лв.) без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 244
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост
без търг или конкурс за дейността на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗФВС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под
наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “ терен с площ
15,15 кв.м. който е част от ПИ №67338.547.24 (УПИ ІІ, кв. 278) с адрес: гр.
Сливен, ЦГЧ, бул. „Цар Симеон“ №14, съгласно скица №840/13.05.2020 г.
със схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ“, в
графа „площ“ се вписва „15,15 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „за
разполагане на временен преместваем обект, предназначен за извършване
на дейност на обекта за тото и лотарийни игри“.
2. Съгласува схемата за разполагане на 1 брой преместваем обект –
павилион за тото пункт с площ 15.15 кв.м. предназначен за извършване на
дейност на обекта за тото и лотарийни игри върху терен, който е част от
ПИ №67338.547.24 (УПИ ІІ, кв. 278) с адрес: гр. Сливен, ЦГЧ, бул. „Цар
Симеон“ №14.
3. Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс част от
имот, частна общинска собственост, представляваща терен с площ 15,15
кв.м. който е част от ПИ №67338.547.24 (УПИ ІІ, кв. 278) с адрес: гр.
Сливен, ЦГЧ, бул. „Цар Симеон“ №14, съгласно скица №840/13.05.2020 г.

със схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ,
при следните условия:
 Месечна наемна цена: 90 (деветдесет) лева без ДДС;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“ за разполагане на временен преместваем обект, предназначен
за извършване на дейност на обекта за тото и лотарийни игри.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т.3 условия от настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 245
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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. чл. 14, ал. 7
от ЗОС и чл. 17 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща 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.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота по т. 1 от настоящото решение, както следва:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 130 (сто и тридесет) лева
без ДДС;
 Депозит: 130 (сто и тридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за производство на сладкарски и захарни
изделия;

 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и
сключването на договора със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 246
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, находящ се до входа на учебната сграда на
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост и чл. 17, ал. 4 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на
следната част от имот, публична общинска собственост, представляващ
помещение с площ 14 кв.м. обособено като павилион за продажба на
закуски, намиращо се до входа на учебната сграда на ПГПЗЕ „Захарий
Стоянов“, с адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“, актувана с АОС
№940/19.04.2001 г., при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: търг с тайно наддаване
 Начална тръжна месечна наемна цена: 700 (седемстотин) лева
без ДДС;
 Депозит: 70 (седемдесет) лева;
 Срок за наемане: 3 (три) години;
 Предназначение: за продажба на закуски;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
2. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 247
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
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. 16, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс 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, на „Д-р Диан Колев – ИППМП Сливен“ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. „Владислав Очков“
……………, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията
при Министерството на правосъдието с ЕИК:………., представлявано от
Диан Г. Колев – управител, при следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 50 (петдесет) лева без ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за лекарски кабинет.
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 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 248
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани,
участвали във Втората световна война от горски територии
собственост на Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ да предостави безвъзмездно по 8 /осем/
пространствени кубически метра дърва за огрев на всеки един от
ветераните, участвали във Втората световна война, живеещи на
територията на Община Сливен. Дървата за огрев да се предоставят от
горски територии собственост на Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен, да утвърди списък на
ветераните от войните, живеещи в гр.Сливен и селата на територията на
Община Сливен, като всяко лице включено в утвърдения списък има право
да получи безвъзмездно по 8 /осем/ пространствени кубични метра дърва
за огрев.
Транспортирането на дървата за огрев е от временен склад,
определен от ОП „ЗГВР”, намиращ се в/или в близост до сечището, е за
сметка на лицата в утвърдения от Кмета на Община Сливен списък.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели – Общинска
горска територия, като сечта да е за сметка на община Сливен, в частност
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 249
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
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за територия, в която попада имот с
идентификатор 67338.834.82 м. „Къра“, землище на кв. Речица, гр. Сливен
с цел промяна на земеделската територия в територия „ССР - терени за
земеделски нужди с възможност за промяна на предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проекти за подробен устройствен
план – План на Застрояване за имоти с идентификатори 67338.834.16 и
67338.834.82 м. „Къра“, землище на кв. Речица, гр. Сливен, с цел промяна
на отреждането на имотите „За разширение на производствена база за
съхранение и преработка на метални конструкции“, като се спазят
следните указания и условия:
 Изменението на ОУП на Община Сливен да обхваща територия, в
която влиза поземлен имот с идентификатор 67338.834.82, м. „Къра“,
землище на кв. Речица гр. Сливен;

 Изработения ПУП-ПЗ да обхваща имоти с идентификатори
67338.834.16 и 67338.834.82.
 Изменението на ОУП и изработаването на ПУП-ПЗ да бъдат
изработени във фаза– окончателен проект;
 Изменението на ОУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ,
Наредба №7 заправила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 250
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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.434.280, м. „Плоски рът“ землище гр.
Сливен, общ. Сливен с цел промяна на предназначението на имота „За
овцеферма”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.434.280,
м. „Плоски рът“ землище гр. Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 251
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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 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, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 252
Приемане на решение за съгласуване на изменение
на подробен устройствен план за УПИ І, кв.8 по плана
на индустриален парк „Бършен“, землище Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план –
план за регулация за УПИ І-„За летище“, кв.8, индустриален парк
„Бършен“, землище Сливен, представляващ имот с идентификатор
67338.1.1131, като УПИ І се разделя на два нови УПИ І-„За летище и
производствена и складова дейност“ и УПИ ІV-„За производствена и
складова дейност“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 253
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“

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 гр.Сливен,
СО„Изгрев“ и СО„Селището“, землище гр.Сливен“ /графични и текстови
части/ за части от гр.Сливен - кв.„Ново село - изток“, кв.„Дружба“ - кв.646,
парк „Юнак“ и кв.„Асеновец“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 254
Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за имот в кв.47, кв. „Асеновец“, гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.21
ал.7 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, като план-извадка от приет предварителен проект, за част от
кв.47, кв.“Асеновец“, гр.Сливен, като се проектира нова улица от о.т.116
до о.т.117в и за имот с идентификатор 67338.565.344 се отреждат
жилищно-строителни УПИ V-344 и УПИ VІ-344.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 255
Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от Община Сливен за бюджетната 2020 година,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 3 от 15.05.2020г. на Комисията по
стипендиите за отпускане на годишна стипендия в областите: „Наука и
техника”, „Изкуство и култура” и „Спорт”, месечни и еднократно
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен за
2020 година.
2. На основание чл. 23, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 12, ал. 4 , чл. 13, ал.
4 и чл. 14, ал. 3 и по реда определен в чл. 21, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение
на
настоящото решение
при следните
мотиви:
Предварителното изпълнение цели защита на важни обществени интереси,
предотвратяване забавата на изпълнението и спазване на срока за
изплащане на стипендиите през месец юни на текущата година.
Приложение: Протокол № 3 от 15.05.2020 г. на Комисията по стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОТОКОЛ №3
Днес 15.05.2020 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
2. Дора Чанева – общинска администрация – член на комисията
3. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
4. Николай Кадирев – общински съветник – член на комисията
5. Веселина Тонева – общински съветник – член на комисията
6. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
7. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства още Светла Бунчева – старши експерт в дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Информация относно броя на постъпилите искания за отпускане на стипендии
,,Хаджи Мина Пашов” , годишна в областите: „Наука и техника”, „Изкуство и култура”
и „Спорт”, месечни и еднократно стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
община Сливен за 2020 година.
Комисията започна своята работа в 11.00 часа в зала 105 на Община Сливен при
стриктно спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID 19.
По т. 1 в общинска администрация са постъпили седемдесет и шест искания за
,,Хаджи Мина Пашов”, годишна в областите: „Наука и техника”, „Изкуство и култура”
и „Спорт”, месечни и еднократно стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
община Сливен за 2020 година от следните кандидати:
№

Име Презиме Фамилия

Адрес

1.

К. Р. Р.

гр.Сливен, …………………..

2.

Н. С. Т.

с. ……….., общ. Сливен

3.

С. В. В.

гр.Сливен, ………………….

4.

С. В. Д.

гр.Сливен, …………………...

5.

Д. Н. С.

гр.Сливен, …………………..

6.

М. Й. К.

гр.Сливен, …………………..

7.

М. А. К.

гр.Сливен, ………………….

8.

Н. Й. К.

гр. Сливен, ……………………

9.

П. Х. Х.

гр. Сливен, ……………………

10. П. Д. Д.

гр.Сливен, …………………….

11. Р. И. В.

гр.Сливен, …………………..

12. Х. Х. Х.

гр.Сливен, …………………….

13. Е. Е. П.

гр. Сливен, ………………….

14. М. С. Д.

гр. Сливен, ……………………

15. Н. Д. П.

гр. Сливен, …………………..

16. Р. П. Ж.

гр.Сливен, …………………….

17. Х. П. В.

гр.Сливен, …………………….

18. С. С. А.

гр. Сливен, …………………...

19. Р. Д. К.

гр. Сливен, ……………………

20. Т. И. И.

гр. Сливен, ……………………

21. С. Й. И.

гр. Сливен, ……………………

22. И. А. Е.

гр.Сливен, …………………….

23. Д. И. С.

гр.Сливен, …………………….

24. Н. М. Х.

гр.Сливен, .…………………..

25. К. М. Х.

гр. Сливен, …………………..

26. М. П. Г.

Община Сливен, с. ……….., ………….

27. С. И. Г.

Община Сливен, с. …………

28. С. Т. П.

Община Сливен, с. …….., …………

29. И. Д. А.

Община Сливен, с. ………….

30. Д. Д. Д.

гр. Сливен, ……………..

31. С. Н. Г.

гр. Сливен, ……………..

32. И. И. С.

гр. Сливен, ……………..

33. Д. Н. Г.

гр.Сливен, ………………

34. Д. П. Т.

гр.Сливен, ………………

35. И. Д. М.

гр. Сливен, ………………

36. Й. П. П.

гр.Сливен, ………………..

37. К. Д. Ц.

гр.Сливен, ………………..

38. К. П. П.

гр.Сливен, ……………….

39. М. Л. Т.

гр.Сливен, ……………….

40. О. П. О.

гр.Сливен, ………………..

41. С. А. Ю.

гр.Сливен, ………………..

42. С. И. Д.

гр. Сливен, ……………….

43. Х. Н. В.

гр. Сливен, ……………….

44. Х. С. Д.

гр.Сливен, ………………..

45. А. С. М.

гр.Сливен, ………………..

46. А. И. К.

гр. Сливен, ………………..

47. Б. Н. П.

гр.Сливен, ………………..

48. Б. Г. К.

гр. Сливен, ………………

49. Б. Г. Г.

гр.Сливен, ……………….

50. Г. И. С.

гр.Сливен, …………………

51. Д. П. П.

гр.Сливен, …………………

52. З. М. Т.

гр. Сливен, ………………..

53. И. С. М.

гр.Сливен, …………………

54. И. Н. Т.

гр.Сливен, …………………

55. К. К. К.

гр. Сливен, …………………

56. К. М. Т.

гр.Сливен, ………………….

57. Л. М. Т.

гр.Сливен, ………………….

58. М. Б. К.

гр.Сливен, ………………….

59. М. Ж. Т.

гр. Сливен, …………………

60. М. А. М.

гр.Сливен, ………………….

61. Н. Й. Н.

гр. Сливен, …………………

62. Н. П. П.

гр. Сливен, …………………

63. С. И. М.

гр.Сливен, ………………….

64. С. С. С.

гр.Сливен, …………………..

65. Т. Е. Т.

гр. Сливен, …………………

66. Х. С. А.

Община Сливен, с. ………..

67. Я. И. П.

гр.Сливен, ……………….

68. Т. С. Т.

гр.Сливен, ………………

69. Н. М. Т.

гр.Сливен, ……………….

70. Е. Х. О.

гр.Сливен, ………………

71. С. С. Т.

Община Сливен, с…………

72. И. К. Г.

гр.Сливен, ………………..

73. М. Х. П.

гр.Сливен, ……………….

74. Д. П. П.

гр. Сливен, ……………….

75. С. С. С.

гр.Сливен, ……………….

76. С. И. М.

Гр.Сливен, ………………

Предложенията бяха разгледани по реда на тяхното постъпване в общината.
Членовете на комисията се запознаха с документите на всеки кандидат, за да установят
съобразени ли са с чл. 16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен. При
проверката бе констатирано:
1. В направление „Спорт“ и направление „Изкуство и култура“ – отпадат
общо 18 кандидата, които не са представили необходимите документи и
нямат необходимата конкуренция отговарящи на програмата.
2. В направление „Спорт“ – 7 кандидата отпадат на основание чл. 17 (2) от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
По т.1 на основание чл. 12 бе присъдена годишна стипендия за 2020 г. на
следните кандидати:
Име Презиме
Фамилия
1.И. А. Е.

Адрес
гр.Сливен, …………….

2.Д. С.

гр.Сливен, …………….

Област
„Изкуство
и култура”
„Наука и
техника”

Разпределение на
средствата
2 вноски по 1830 лв.
всичко 3660 лв.
2 вноски по 1830 лв.
всичко 3660 лв.

На основание чл.13 комисията присъди месечни стипендии на следните кандидати:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Име, презиме, фамилия
на класираните ученици
Н. С. Т.
С. В. В.
Т. И. И.
Н. М. Х.
К. М. Х.
М. П. Г.
С. И. Г.
С. Н. Г.
И. И. С.
М. Х. П.
К. Р. Р.
Х. Х. Х.
П. Х. Х.
М. А. К.
П. Д. Д.
М. С. Д.
Н. Д. П.
Х. П. В.
С. С. А.
Р. Д. К.
Й. П. П.

Разпределение на
Обща сума
стипендиите по месеци
в лева
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.
3 месеца по 305 лв.
915 лв.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

К. Д. Ц.
С. И. Д.
Х. Н. В.
Б. Г. К.
Б. Г. Г.
Д. П. П.
Д. П. П.
М. Б. К.
Н. Й. Н.
Р. И. В.
Т. Е. Т.

3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.
3 месеца по 305 лв.

Общо

915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
915 лв.
29 280 лв.

На основание чл. 14 комисията определи следните кандидати за еднократно
финансово стимулиране:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици
С. С. С.
Я. И. П.
С. С. Т.
Е. Х. О.
М. Ж. Т.
И. Д. М.
К. К. К.
М. Й. К.
Н. Й. К.
Е. Е. П.
Р. П. Ж.
С. И. М.
С. В. Д.
С. Й. И.
Д. И. С.
И. Д. А.
Д. Д. Д.

Сума за изплащане
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.
305 лв.

Общо

5 185 лв.

На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен, Комисията по стипендиите
Р Е Ш И:
1.

На основание чл. 12, ал.4 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен: в направление „Изкуство и култура” на И. А. Е. от гр.

2.

3.

Сливен; в направление „Наука и техника” на Д. Н. С. от гр. Сливен да се
осигури финансов ресурс за получаване на годишна стипендия в размер на
шест минимални работни заплати, определени за страната към датата на
одобрение на кандидатите.
Съгласно чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Сливен, на младежите и децата посочени в
Протокола от Решението на Комисията да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечна стипендия и еднократно финансово стимулиране.
Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет
Сливен, съгласно Програмата за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи от община Сливен за текущата година,
приета от Общински съвет - Сливен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пепа Димитрова - Чиликова – председател на комисията
Дора Чанева – член на комисията
Силвия Никова – член на комисията
Николай Кадирев – член на комисията
Веселина Тонева – член на комисията
Пламен Крумов – член на комисията
Соня Келеведжиева – член на комисията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 256
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 В. Г.
М., с ЕГН ………. от гр.Сливен,………………………… за лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на Д. Д. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………….., за лечение и
съпътстващи разходи.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на М. Т. Р. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….. за лечение и
придружаващи разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на
М. Е. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………….., за медикаменти и
придружаващи разходи, свързани с лечението на детето й – К. К. К. с ЕГН
…………...
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. П. П. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
съпътстващи разходи;
2. Д. П. В. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи “.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Д. С. Р. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………, за бъбречна
трансплантация.
VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок
до 30.10.2020г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
IX. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/
лева за подпомагане на:
1. Ц. М. Ц. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ……………..;
2. Е. С. Б. с ЕГН ……….. от гр. Сливен ………………;
3. К. И. Д. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………………;
4. В. И. В. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………………;
5. К. Р. Х. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ……………….;
6. П. М. В. с ЕГН ………. от гр. 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 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 257
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

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. 16, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс 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, на ГППИМП „Медик Биг“ ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев“ №1, каб. 12, вписано
в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерството на
правосъдието с ЕИК:………., представлявано от Н. П. Б. – управител, при
следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 25 (двадесет и пет) лева без ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за лекарски кабинет.
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 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 258
Утвърждаване на Протокол № 23/10.06.2020 г. на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура” към Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.5 от
Правилника за работа на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Протокол №23/10.06.2020 год. на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен за финансиране и
съфинансиране на стойностни образци на културата в различните й форми,
тематично обвързани със Сливен и сливенския край.
2. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд
„Култура” за 2020г., в дейност „Други дейности по културата”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

П Р О Т О К О Л № 23
от заседание на Общински фонд „Култура”- Сливен,
проведено на 10.06.2020г.
Днес, 10.06.2020 г. от 11:30 ч., в зала 119 на Община Сливен се проведе заседание на
Управителния съвет Общински фонд „Култура”. На заседанието присъстваха:
Соня Келеведжиева
Пепа Димитрова-Чиликова
Лидия Димитрова
Радост Костова
Силва Топузян
Отсъстващи по уважителни причини- Маргарита Дончева и Веселина Седларска
Комисията има кворум и може да взема легитимни решения.
Председател на заседанието е г-жа Соня Келеведжиева- председател на УС на фонд
„Култура“.
Протоколист е Десислава Куртова- секретар на Общински фонд „Култура“.
Председателят на УС на Общински фонд „Култура“ Соня Келеведжиева предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на допуснатите за разглеждане проекти от пролетната сесия на 2020 г. и
становища на членовете на УС
2. Организационни въпроси
 Насрочване на есенна сесия за 2020г.
 Насрочване на дати за заседания на УС на ОбФ „Култура”
Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно с 5 гласа „ЗА”.
Гласуванията по време на заседанията са явни, с вдигане на ръка.
По т. 1 от Дневния ред членовете на УС на ОбФ „Култура” Сливен обсъдиха
постъпилите проекти в областта на културата и взеха следните решения:
№
проект
1

Проект
Тема, заглавие
„Нов
прочит
на
неуспешни поговорки“,
улично изкуство под
формата на графити, арт
инсталация
„Стерео
Типи“,
интерактивна
онлайн платформа

Вносител на
проекта/ вх. №
СНЦ
„Крачка напред“,
представлявано от
А. Х.;
вх. № 9400-5209/
13.03.2020г.

Решение на УС на ОбФ
„Култура”
Експертната комисия
ОТХВЪРЛЯ ПРОЕКТА със
следните мотиви: Проектът не
е
защитен
идейно
и
концептуално.
Липсват
илюстративен
материал
и
коректна
информация за цялостната му
реализация. Не става ясно
какво точно ще представлява
арт инсталацията.
Не
е
посочено
самофинансиране на проекта.
Предложената
бюджетна
разбивка предполага средства
за създаване на онлайн

Забележка

2

„Фолклорен маскарад в
Сливенско“

фондация
„Крайница“,
с. Жеравна,
общ. Котел,
с управител Й. К.;
вх. № 9500-20/
13.03.2020г.

3

„Публикуване
осъвременяване
сборник, посветен
Хаджи
Димитър
сливенските
възрожденци“

Регионален
исторически
музей
„Д-р Симеон
Табаков“,
внася
М. П.; вх. № 94005255/
13.03.2020г.

и
на
на
и

платформа,
фейсбук
и
инстаграм реклама, както и
хонорар
на
експерт
комуникация. Не се уточняват
подробности
за
функционирането на онлайн
платформата. Фонд „Култура“
не отпуска средства за
хонорари.
УС ОТХВЪРЛЯ ПРОЕКТА,
на основание т. 14.5. от
правилата за кандидатстване
пред Фонда. Препоръки в
подкрепа на проекта не се
изготвят от партньори и
участници в същия проект.
Други мотиви за отхвърлянето
са: липсата на конкретика и
научна
обосновка
на
предлаганите материали за
деца.
Съставителите
на
екземплярите за оцветяване,
както и писмата за подкрепа,
не
са
изготвени
от
квалифицирани
професионалисти в областта
на фолклора и образованието.
Фондът не подкрепя издаване
на учебни помагала, за които
не са изяснени принципите на
разпространение, не е ясно
къде
и
как
ще
се
разпространяват сред учащите
и децата.
УС ПОДКРЕПЯ проекта със
сумата от 2300лв. Проектът е
стойностен. Реализацията му
ще
допринесе
за
популяризиране на името и
делата на видни сливналии,
оставили трайна диря в
историята. Трудът е посветен
на личности като Х. Димитър,
Ст. Караджа, Д. Чинтулов, Д-р
Ив. Селимински и др.Автор на
предговора на сборника е
Сирак Скитник. Ценността на
книгата
е
непреходна.
Изданието е авторитетно
както за библиотеката на РИМ
„Д-р
Симеон
Табаков“Сливен, така и полезно за
гражданското общество.

4

„Аз,
Софроний“,
театрална постановка

Р. С. С.;
вх. № 9400-5257/
13.03.2020г.

5

„Фрагменти
VOL.3“,
кураторски проект

Б. Ж., С. К., Р. С.,
И. Т.;
вх. № 9400-5259/
13.03.2020г.

6

Издаване на книга за
историята и създаването
на с. Самуилово, бита,
културата, обичаите и
фолклора
на
населението в него„Самуиловодуховна
култура и фолклор“

НЧ „Светлина
1928“,
с. Самуилово,
секретар Е. В.;
вх. № 1800-10/
12.03.2020г.

УС ОДОБРЯВА проекта и го
финансира
с
1000лв.
Режисьорът Р. С. е млад човек
на изкуството, останал в
Сливен с енергията си да
допринася за
културното
развитие на театралното и
художествено изкуство в
града. Постановката ще бъде с
участието на М. И.- доайен на
театралното
изкуство
в
Сливен,
носител
на
престижните награди Икар и
Аскеер. Драматизацията на Р.
С. е по произведението
„Житие и страдания грешнаго
Софрония“
от
Софроний
Врачански.
Членовете
на
УС
ПОДКРЕПЯТ проекта
с
2000лв. „Фрагменти“ е вече
традиционнен
кураторски
проект,
радващ
се
на
популярност,
успех
и
градация във всяко следващо
издание.
Изложбите
„Фрагменти“ са част от
културния живот на Сливен
вече няколко години. Екипите
на проекта през времето
разчитат на иновативност,
креативност и насърчаване на
млади
художници.
Настоящото издание дава
заявка за обогатяване с чрез
триизмерни произведения в
композиционната структура
на експозицията.
След
разглеждане
на
формулярите
за
кандидатстване,
УС
взе
решение ДА ПОДКРЕПИ
проекта с 1500лв. Авторката
на книгата цели да допринесе
за
съхраняването
и
популяризирането на бита,
традициите на
местната
общност. Село Самуилово е
едно големите села
на
територията
на
община
Сливен. Краеведските трудове
са ценни и значими за
съхраняване на националното
ни самосъзнание.

7

Издаване на юбилеен
албум „160 години НЧ
„Зора 1860“- историята
в снимки“

НЧ „Зора 1860“,
секретар Г. Г.;
вх. № 1800-11/
12.03.2020г.
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„Личностите на Сливенпамет и признание“мобилна изложба

СНЦ
„Криейтив клуб“,
представлявано
от М. П.;
вх. №7400-55/
12.03.2020г.
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Издаване на юбилейно
издание
„Отворена
история за училището в
село Тополчане“

ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“,
с. Тополчане,
директор
Н. К.; вх. №6704134/
11.03.2020г.

За реализирането на проекта
УС отпуска сумата от 2100лв.
През настоящата 2020г. найстарото
читалище
на
територията
на
община
Сливен,
от
което
са
произлезли всички културни
институти в града, навършва
160 години от основаването
си. С читалище „Зора 1860“ е
свързана съдбата на десетки
бележити
сливенски
граждани,
радетели
за
опазване на българското и
духовно
израстване
на
Сливен. Юбилейният албум
ще бъде предоставен
на
всички
читалищни
и
училищни
библиотеки
в
общината, както и такива в
страната. Сборникът ще бъде
кампанийно разпространяван
сред младите хора и деца в
града.
Вносителите
са
подготвили
стойностен
проект,
подобаващ
на
авторитета
на
културния
институт НЧ „Зора“.
След
разглеждане
на
проектната документация, УС
взе решение да ОТХВЪРЛИ
проекта,
със
следните
мотиви:
липсва идеен
замисъл и оригиналност на
проекта.
Не е налична
информация за критериите по
подбора на личностите, които
ще бъдат представени. Липсва
илюстративен
материал.
Съфинансирането не отговаря
на
изискванията
за
кандидатстване във Фонда.
УС ОДОБРЯВА проекта и
отпуска 1000лв. Книгата се
подкрепя, с оглед съхраняване
паметта
и
обогатяване
историята на училището в с.
Тополчане.
Материалите,
събирани през годините в
летописната
книга
на
училището,
мемоарните
текстове, следва да бъдат
редактирани и оформени в
книжно тяло, което ще се
разпространява сред бивши и
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Издаване на монография
„Психолозите
в
културната история на
Сливен и Сливенска
област (1878 г.-1978г.)“

доц. д-р. М. Н.;
вх. № 94005191/12.03.2020г.
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Издаване на каталог
„Живопис- Иван Кънев“

ХГ „Димитър
Добрович“Сливен, с вр. изп.
дл. директор М.
П.;
вх. № 9200-137/
10.03.2020г.
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Издаване на двуезична
книга „Конят и неговите
митологични
превъплъщения
(три
антични паметника от
колекцията на РИМСливен)

Н. Т. С.;
вх. № 9400-4834/
09.03.2020г.

настоящи
възпитаници,
учители и заинтересовани
лица.
УС ОТЛАГА проекта. Идеята
е добра. Книгата ще разглежда
мястото
на
личностите
/психолози/ в културната
история на града. Трудът е
изследователски, ще бъде
представителен
за
сливенските интелектуалци в
частта „Видни психолози на
Сливен“.
Решението
за
отлагане на проекта се
основава на липсата на
нагледна
извадка
от
монографичния
труд.
Публикациите на автора не са
такава.
Липсват
представителни
фрагменти,
които да илюстрират езика,
стила, снимковия материал на
монографията.
проектът се ПОДКРЕПЯ с
2100лв.
Иван
Кънев
е
изявен
български
художник,
произхождащ от сливенския
регион.
Неговият
професионален и творчески
път е силно обвързан с нашия
край. Той е последният
уредник,
отговарящ
за
художествения
отдел
на
Историческия музей в града и
пръв
ръководител
на
Художествена
галерияСливен.
Експертите
от
УС
ПОДКРЕПЯТ проекта със
сумата от 1500лв. Книгата е
монографичен
изследователски
труд.
Издържана и с претенция за
изчерпателност и експертиза.
Двуезичният вариант ще даде
възможност
да
бъде
разпространявана
и
в
чужбина.
Двама
са
археолозите, които разглеждат
артефактите,
както
в
археологическа перспектива,
така и от изкуствоведска
гледна точка. Представен е
нов, модернистичен по своята
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Участие на ДТ „Стефан
Киров“- Сливен
на
международния
театрален
фестивал
„Славия“Белград,
Сърбия.

ДТ
„Стефан Киров“,
директор
Р. К.; вх. № 9200100/
25.02.2020г.
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„Изкуството отблизо“,
кураторски проект

Дружество на
художницитеСливен,
с председател Р.
С.;
вх. № 2600-8/
09.03.2020г.

същност,
начин
на
интерпретация,
която
допринася съществено за
историческото описание на
древното тракийско изкуство
в България.
УС ПОДКРЕПЯ ДТ „Стефан
Киров“ със сумата от 2500лв.
Международният
фестивал
„Славия“ в Белград е вторият
по значимост фестивал в
сръбската столица, с традиции
от близо 20 години. Участието
на Сливенския театър във
фестивала
е
възможност
театралната трупа да докаже
професионалните
си
възможности
на
такъв
престижен форум, както и да
представи
творческия
потенциал на ДТ „Ст.Киров“Сливен.
Сценарият на "Козметика на
врага" е създаден по романа
на
белгийската писателка
Амели Нотомб, една от найчетените
френско-езични
авторки и е история за
скритите
пътища
на
съзнаниетоактуална
и
значима съвременна тема.
Спектакълът
получи
изключителен
отзвук
от
представянето си в България,
за пръв път в страната
сливенският
театър
театрализира Амели Нотомб,
което е доказателство за
новаторския път на екипа.
ПРОЕКТЪТ СЕ ОТЛАГА

Спазена
е
разпоредбата
на т. 6.1. от
правилата за
кандидатства
не пред ОбФ
„Култура“.
Решението е
взето
с
мнозинство,
без участието
на г-жа Р. К.

Необходимо е
уточняване на
вносителите
на проекта:
кой
представлява
дружеството;
кой би бил
евентуалният
бенефициент
на средствата.
Р. С. С. е
вносител на
одобрен
проект
от
настоящата

сесия.
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„Върнах
сеприемственост
чрез
поколенията
на
сливенски
потомци“създаване
и
експониране
на
разширена
творческа
изложба

СНЦ „Ахури“,
представлявано от
Т. Б.;
вх. № 6000-44/
27.02.2020г.

Проектът се ОТХВЪРЛЯ, със
следните мотиви: концепцията
на проекта не изяснена
докрай.
Цялостната
идея
не
е
структурирана в пълнота и не
е изложена еднозначно. Не се
придобива
представа
за
значимостта на проекта и
идейната
му
насоченост.
Липсва конкретика, относно
цялостната
практическа
реализация на проекта.

За всеки отделен проект членовете на УС гласуваха и решенията се определяха на
база съответното мнозинство.
По т. 2
Председателят подложи на обсъждане датите за събиране на проектни предложения за
втората сесия на Фонда за 2020г., както и дати за заседания на УС.
След кратка дискусия и съобразяване с работния календар, членовете на УС предложиха срокът
за събиране на документи да е достатъчно дълъг. Постъпиха предложения за месеците юли,
август и септември. Председателят подложи на гласуване сесията да се проведе от
15.07.2020г. до 15.09.2020г. Вносителите на проекти входират предложенията си в запечатан
плик, в деловодството на Община Сливен. Сроковете се популяризират чрез сайтовете на
Община Сливен, Общински съвет- Сливен и местните електронни медии. Членовете на УС
приеха предложението с 5 гласа „ЗА“
Г-жа Келеведжиева подложи на гласуване дати за провеждане на заседания на УС за
следващата сесия. Датите, които бяха обсъдени са в периода 28 септември- 02 октомври
2020г. Членовете на експертната комисия приеха предложението с 5 гласа „ЗА“.
С това дискусията по т. 2 от дневния ред приключи.
Решения на УС на ОбФ „Култура” от Протокол № 23/10.06.2020г.
1. Експертният съвет оцени проектите както следва:
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
 „Публикуване и осъвременяване на сборник, посветен на Хаджи Димитър и
сливенските възрожденци“
Вносител: РИМ „Д-р Симеон Табаков“, М. П.
Отпусната сума: 2300лв.
 „Аз, Софроний“, театрална постановка
Вносител: Р. С.
Отпусната сума: 1000лв.
 „Фрагменти VOL.3“, кураторски проект
Вносители: Б. Ж., С. К., Р. С., И. Т.
Отпусната сума: 2000лв.
 Издаване на книга за историята и създаването на с. Самуилово, бита, културата,
обичаите и фолклора на населението в него- „Самуилово- духовна култура и
фолклор“
Вносител: НЧ „Светлина 1928“, секретар Е. В.

Отпусната сума:1500лв.
 Издаване на юбилеен албум „160 години НЧ „Зора 1860“- историята в снимки“
Вносител: НЧ „Зора 1860“, секретар Г. Г.
Отпусната сума:2100лв.
 Издаване на юбилейно издание „Отворена история за училището в село Тополчане“
Вносител: ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, директор Н. К.
Отпусната сума: 1000лв.
 Издаване на каталог „Живопис- Иван Кънев“
Вносител:ХГ „Д. Добрович‘, М. П.
Отпусната сума:2100лв.
 Издаване на двуезична книга „Конят и неговите митологични превъплъщения (три
антични паметника от колекцията на РИМ- Сливен)
Вносител: Н. С.
Отпусната сума: 1500лв.
 Участие на ДТ „Стефан Киров“- Сливен на международния театрален фестивал
„Славия“- Белград, Сърбия.
Вносител: ДТ „Стефан Киров“, Р. К.
Отпусната сума: 2500лв.
ОТЛОЖЕНИ ПРОЕКТИ
 Издаване на монография „Психолозите в културната история на Сливен и Сливенска
област (1878 г.-1978г.)“
Вносител: доц. д-р. М. Н.
 „Изкуството отблизо“, кураторски проект
Вносител: Дружество на художниците
ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ
 „Върнах се- приемственост чрез поколенията на сливенски потомци“- създаване и
експониране на разширена творческа изложба
Вносител: фондация „Ахури“
 „Личностите на Сливен- памет и признание“- мобилна изложба
Вносител: СНЦ „Криейтив клуб“
 „Фолклорен маскарад в Сливенско“
Вносител: фондация „Крайница“
 „Нов прочит на неуспешни поговорки“, улично изкуство под формата на графити,
арт инсталация „Стерео Типи“, интерактивна онлайн платформа
Вносител: СНЦ „Крачка напред“
Одобрените проекти са на обща стойност 16000лв. /шестнайсет хиляди лева/ Средствата
да се осигурят от бюджета на БС „Култура“
2. Документи за есенната сесия за 2020 ще се събират от 15.07. до 15.09.2020г. до в
деловодството на Община Сливен.
3. Заседанията на УС на Фонда се насрочват за периода 28 септември-02 октомври
2020г., в зала на Община Сливен.
4. Резултатите от настоящия протокол да се обявят публично след утвърждаване на
настоящия протокол от Общински съвет Сливен.
Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на УС на ОбФ „Култура”
Сливен при Община Сливен беше закрито в 16:15ч.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от Правилника за работа на Общински фонд „Култура” приет
с Реш. № 1733/23.04.2015г., изм. и доп. с Реш. № 181/28.04.2016г., изм и доп. с Реш. № 362/
31.08.2016г., изм. и доп. с Реш. №412/29.09.2016г., екземпляр от настоящия Протокол №23 ще

бъде внесен в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания за утвърждаване от ОбС
Сливен.
Председател:
Членове:

Соня Келеведжиева ……………………..
Пепа Димитрова-Чиликова …………….
Лидия Димитрова ……………………….
Радост Костова ………………………….
Силва Топузян …………………………..
Протоколист: Десислава Куртова ……………………..

10.06.2020г.

