ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 772
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2021 г.,
Индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд за 2021 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.
ноември 2021 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2021 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за
заплати през 2021 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2021 г. по източници на
финансиране.

5. Приложение № 3A - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд 2021 г.
7. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 773
Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. (актуализирана)
в частта за местните дейности на Община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. (актуализирана) в
частта за местните дейности на Община Сливен.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2021-2024 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 2 – Индикативен годишен разчет за сметки за средства
от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд.
3. Приложение № 3 – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намерения за
поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на
община Сливен.
4. Приложение № 4 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година - „Диагностичноконсултативен център 1 Сливен” ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
5. Приложение № 5 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година - „Диагностичноконсултативен център 1 Сливен” ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
6. Приложение № 6 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – ДКЦ 2 Сливен ЕООД –
Прогноза за приходите и разходите.

7. Приложение № 7 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и
пасивите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 - СЛИВЕН”
ЕООД).
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година - „ОБРЕДЕН
КОМПЛЕКС” ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година - „ОБРЕДЕН
КОМПЛЕКС” ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
10. Приложение № 10 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година - „ОБЩИНСКА ОХРАНА
И СОТ - СЛИВЕН” ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
11. Приложение № 11 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година - „ОБЩИНСКА ОХРАНА
И СОТ - СЛИВЕН” ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – ПЪТНИЧЕСКИ
ПРЕВОЗИ ЕООД 202311429 – Прогноза за приходите и разходите.
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – ПЪТНИЧЕСКИ
ПРЕВОЗИ ЕООД 202311429 – Прогноза за активите и пасивите.
14. Приложение № 14 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Дентален център - 1
Сливен ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
15. Приложение № 15 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – „Дентален център 1 –
Сливен“ ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
16. Липсва информация за очакван ефект върху показателите на
общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни
партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на
съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани
сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които
нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 774
План за действие за общинските концесии за период 2021 г. - 2027 г.
на Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9
от ЗОС, чл. 40 от Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на
концесията и в съответствие с Националната стратегия за развитие на
концесиите в Република България (2018-2027),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема План за действие на общинските концесии на територията на
Община Сливен за периода 2021-2027 год. (включително).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
(2021-2027г.)
Индивидуализация на проекта на концесия
Наименование
на проекта
Предмет
Обект на концесията
за концесия
на
/наименование концесията
на концесията/

Максимален
срок на
концесията

Строителство/
услуги,
които ще се
възложат
с концесията

Срокове за Плащания
Концесионно
изпълнение
от
възнаграждение
на
концедента
възложеното
строителство

2022г.
Строителство и
експлоатация на
паркинг

Имот с площ
Концесия за
строителство 4212 кв.м., находящ се
в парк Юнак, УПИ II,
кв. 674

25 г.
2023г.
2024г.
2025г.
2026г.
2027г.

Проектиране и
изграждане на
паркинг в ПИ
67338.557.71

До 2023г.

не

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 775
Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.15, ал.3 и
ал.5 и чл.199 от ЗУТ, между Община Сливен и физическо лице,
във връзка с прилагане на ПУП – план за регулация за УПИ XIV-80,
кв.57 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9, чл.35 ал. 4, т.2
от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.199, ал.1 от ЗУТ, чл. 39, ал.1,
чл.41, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва:
1. Допълва раздел VIII - „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от Закона за устройство на територията“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост,
приета с Решение № 472/28.01.2021 г., с терен с площ 4 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ 67338.515.75, с нтп: за второстепенна
улица.
2. Раздел VI „Сделки по придобиване от страна на Община Сливен
на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица“, с
терен с площ 5 кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.515.80, нтп:
ниско застрояване (до 10 м.), собственост на физическо лице.
IІ. Дава съгласие:
1. Община Сливен да прехвърли на Й. К. У., правото на собственост
върху реална част с площ 4 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.515.75,
целия с площ 1755 кв.м., адрес: гр. Сливен, ЦГЧ, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна
улица по КККР – гр. Сливен, предаваща се към ПИ с идентификатор
67338.515.80, с площ 211 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с

цел прилагане на ПУП – план за регулация за УПИ XIV-80, кв.57 по плана
на ЦГЧ, гр. Сливен.
Оценката на реална част с площ 4 кв.м. от ПИ с идент. 67338.515.75,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 728 лв. (седемстотин двадесет и
осем лв.), без ДДС.
2. Й. К. У. да прехвърли на Община Сливен правото на собственост
върху реална част с площ 5 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.515.80, с
площ 211 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), която реална част
попада в обхвата на улица от о.т. 383 до о.т. 389 и която се предава към ПИ
с идентификатор 67338.515.95, с площ 879 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, с цел прилагане на ПУП – план за регулация за УПИ XIV-80, кв.57
по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.
Оценката на реална част с площ 5 кв.м. от ПИ с идент. 67338.515.80,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 860 лв. (осемстотин и
шестдесет лв.), без ДДС.
III. Прехвърлянето на собствеността върху реалните части от
имотите да се извърши без доплащане от страна на Община Сливен на
сумата от 132 лв. (сто тридесет и два лв.), представляваща разликата
между пазарните оценки на прехвърляните имоти,
IV. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска
собственост, реалната част с площ 4 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.515.75, предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.515.80, с цел
прилагане на ПУП – план за регулация за УПИ XIV-80, кв.57 по плана на
ЦГЧ, гр. Сливен.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
Й. К. У.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 776
Процедура за прехвърляне право на собственост на основание § 8,
ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ, между Община Сливен и
физическо лице, във връзка с урегулиране на УПИ XXVII-160,
кв.92 по плана на кв. „Комлука“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9, чл.35 ал.4, т.2 от
ЗОС, във връзка с § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VIII - „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от Закона за устройство на територията“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост,
приета с Решение № 472/28.01.2021г., с терен с площ 34,35 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.535.8, начин на
трайно ползване: за второстепенна улица.
II. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на С. Д. Д., правото
на собственост върху реална част с площ 34,35 кв.м. от ПИ с
идентификатор 67338.535.8, с площ 13847 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
„Комлука“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица по КККР – гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор
на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от
29.04.2020 г., която реална част се предава към поземлен имот с
идентификатор 67338.503.160, с площ 238 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), с цел урегулиране на УПИ XXVII-160, кв.92 по плана на кв.
„Комлука“, гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г.
Оценката на реална част с площ 34,35 кв.м. от ПИ с идент.
67338.535.8, изготвена от оценител на имоти възлиза на 5 300 лв. (пет
хиляди и триста лв.), без ДДС.

III. С. Д. Д. следва да заплати на Община Сливен сума в размер на 5
300 лв. (пет хиляди и триста лв.), без ДДС.
IV. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска
собственост, реалната част с площ 34,35 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.535.8, предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.503.160, с цел
урегулиране на УПИ XXVII-160, кв.92 по плана на кв. „Комлука“, гр.
Сливен.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
С. Д. Д.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 777
Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП
и сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен
и „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 и чл.35
ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.39 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план
- план за регулация за УПИ II - „за производствена и складова дейност“ и
УПИ IV - „за производствена и складова дейност“, кв. 4 по плана на кв.
„Промишлена зона“, гр. Сливен.
II. Допълва раздел VIII “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 2021г., приета с решение
472/28.01.2021 г. на Общински съвет – Сливен, с терен с площ 1754 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.601.289, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг производствен, складов обект.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на фирма „Златна
белка – Иванов и С-ие“ ООД с ЕИК ………., правото на собственост върху
общински терен с площ 1754 кв.м., представляващ реална част от
поземлен имот с идентификатор 67338.601.289, целия с площ от 9677 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг производствен, складов обект, при съседи: 67338.601.114,

67338.601.113, 67338.601.290, 67338.601.284, 67338.601.282 по КККР на гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот
е от 29.03.2021 г., УПИ IV, кв.4, кв. „Промишлена зона“, гр. Сливен,
актуван с акт за частна общинска собственост № 4283/10.12.2020 г.
Оценката на реалната част с площ 1754 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.601.289, изготвена от оценител на имоти възлиза на 40 342 лв.
(четиридесет хиляди триста четиридесет и два лв.), без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, ДДС, такса вписване и др., са за
сметка на „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотa по
т.III.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 778
Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и физически лица,
върху ПИ с идентификатор 67338.414.60 по КК – гр. Сливен,
м.„Сухата чешма“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.33, ал.1, т.1 от
НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VII „Прекратяване на съсобственост” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2021 г., приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Сливен, с 23/736 ид.ч. от ПИ с идентификатор 67338.414.60, целия с площ
736 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в м. „Сухата
чешма“, гр. Сливен.
II. Общински съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността
между Община Сливен, Ж. Б. П. и Б. И. Г. върху поземлен имот с
идентификатор 67338.414.60, с адрес: гр. Сливен, местност „Сухата
чешма“, целия с площ 736 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по
КККР – гр. Сливен, номер по предходен план: 2833444, в режим на
съсобственост: за Община Сливен - 23/736 ид.ч. и за Ж. Б. П. и Б. И. Г. 713/736 ид.ч., чрез делба при следните условия:
2.1. Ж. Б. П. и Б. И. Г. получават в дял и стават собственици на
поземлен имот с идентификатор 67338.414.60, с проектна площ 713 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), граници на имота: 67338.414.367,
67338.414.59, 67338.414.58, 67338.414.63, 67338.414.61. Пазарната

стойност на имота е 16 399 лв. (шестнадесет хиляди триста деветдесет и
девет лв.), без ДДС.
2.2. Община Сливен получава в дял и става собственик на терен с
площ от 23 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 67338.414.60, попадаща в обхвата на улица от о.т. 1831 до
о.т. 1835 по ПУП на м. „Сухата чешма“, гр. Сливен, която реална част се
предава към съществуваща улица – поземлен имот с идентификатор
67338.414.63, граници на реалната част: 67338.414.60, 67338.414.367,
67338.414.63. Пазарната стойност на реалната част е 529 лв. (петстотин
двадесет и девет лв.), без ДДС.
III. Страните не си дължат насрещни престации.
IV. Ж. Б. П. и Б. И. Г. да заплатят на Община Сливен дължимите
данъци и адм. такси.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 779
Намаляване с 50% на концесионни възнаграждения,
дължими от концесионери на общински обекти и месечните наемни
вноски, дължими от наематели на общински нежилищни имоти,
включително и предоставените обекти за управление
на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници,
и освобождаване от заплащане на месечните такси за разполагане
на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение
за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 6в от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и
Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на
Министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. намалява с 50%
месечните наемни вноски, дължими от наематели на общински
нежилищни имоти, включително и предоставените обекти за управление
на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения
за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници.
2. За периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. намалява с 50 %
концесионните възнаграждения, дължими от концесионери на общински
обекти, представляващи:
• стадион, находящ се в м. Карандила, гр. Сливен;
• спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в гр. Сливен;
• градска градина в гр. Сливен.

3. За периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. освобождава от
заплащане на такса за разполагане на маси и столове пред заведенията за
хранене и развлечение, по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма,
включително и заведения, предоставени за управление на общински
предприятия.
4. На предплатилите за съответния период сумите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори или
издаденото разрешително.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 780
Освобождаване от заплащане на наемни вноски
на сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите 2004“
за периода от 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 6в от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
01.02.2021 г. до 31.12.2021 г. сдружение с нестопанска цел „Съюз на
пенсионерите 2004“ по сключените договори за наем с Община Сливен.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 781
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проектно предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., BG05M9OP001-2.090
„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания –
Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.”, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа
за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите
услуги“.
2. Поема ангажимент за разкриване на следните услуги, за чието
изграждане Община Сливен е получила финансиране по ОПРР, а именно:
- Център за грижа за лица с психични разстройства – капацитет 15
места;
- Център за грижа за лица с умствена изостаналост – капацитет 15
места.
3. Принципно одобрява асоциирано партньорство, съгласно ЗМСМА
по проекта с Министерство на здравеопазването и една или повече
Държавно психиатрични болници, от които ще бъдат изведени лица, след
извършена индивидуална оценка на потребностите по процедура
BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с

увреждания” – ЕТАП 1 с конкретен бенефициент АСП и които ще бъдат
настанени в съответните услуги – Център за грижа за лица с психични
разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 от
настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 782
Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община
Сливен по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP001-4.007, с наименование: “Осигуряване на
функционирането на националната мрежа от областни информационни
центрове (2022-2023)”, по Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за
управлението на ЕСИФ“ по ОП „Добро управление“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05SFOP001-4.007, с наименование: „Осигуряване на
функционирането на националната мрежа от областни информационни
центрове (2022-2023)”, по Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за
управлението на ЕСИФ“ по Оперативна програма „Добро управление“.
2. Дава съгласие Община Сливен да осигурява оборотни средства за
точното и навременно изпълнение на проекта.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 783
Намаляване с 50% на месечните наемни вноски,
дължими от наематели на общински нежилищни имоти,
находящи се в учебни заведения на територията на Община Сливен
за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 6в от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. намалява с 50%
месечните наемни вноски на наематели на общински нежилищни имоти,
находящи се в учебни заведения на територията на Община Сливен.
2. На предплатилите за съответния период наемите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 784
Промяна на мястото на предоставяне
на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа”
делегирана от държавата дейност
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.53 от
Закона за социалните услуги и чл.83, ал.1 и чл.84 ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за социалните услуги,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, считано от 01.12.2021 г. съгласно заповед № РД 012223 от 21.10.2021 г. на изпълнителният директор на Агенцията за
социално подпомагане, да бъде променено мястото за предоставяне на
специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
държавно-делегирана дейност от адрес бул. „Цар Освободител“ №1 на
адрес гр.Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1-А, съгласно акт № 3997 за
частна общинска собственост.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на
Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от
държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 278
потребители за 2021 година. При промяна на стандарта за издръжка на
делегираните от държавата дейности за следващи години следва да се
прилага утвърденият от Министерски съвет стандарт за съответната
година.
3. Организацията и управлението на социалната услуга да се
извършва от следния екип: Директор на специализирана социална услуга в
общността - 1 бр., експерт „Човешки ресурси“ - 1 бр., социални работници
- 3 бр., технически сътрудници - 2 бр., а счетоводното обслужване да
продължи от дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване,

подпомагане и заетостта“ в Община Сливен както и 73 социални
асистенти.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши последващи
действия по изпълнение на Решението.
5. Точка 4 и точка 6 от Решение № 465 от 28.01.2021 год. на
Общински съвет Сливен се отменят.
6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на решението при следните
мотиви: Предварително изпълнение се допуска с цел защита на особено
важни обществени интереси, в частност изпълнението на Закона за
социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните
услуги и Закона за лична помощ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 785
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска
от Регионална инспекция по околната среда и водите,
част от внесените отчисления за „Изготвяне на Програма
за управление на отпадъците на община Сливен за 2021-2028 г.“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска
сумата от 9 600 лв. с ДДС (девет хиляди, шестстотин лева) от натрупаните
отчисленията по чл. 64 от ЗУО, необходими за разплащане за „Изготвяне
на програма за управление на отпадъците на община Сливен 2021 -2028 г.“
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за „Изготвяне на програма за управление на отпадъците на
община Сливен 2021 -2028 г.“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 786
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 2021 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 2021
г., съгласно приложение 1, както следва:
№
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Наименование на дейностите
Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове
за отпадъци
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 смесени
битови отпадъци
Депониране на битови отпадъци на регионално депо за неопасни
отпадъци.
Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол
Следексплоатационни грижи за закрито ДНО, Сотиря.
Консултантски услуги други съоръжения за третиране на отпадъци
Поддържане на площадка "Б-Б куб"
Обезпечения по чл.60 от ЗУО
Отчисления по чл.64 от ЗУО
непредвидени (10%)

лв.
4 908 060
6 468 765
1 774 080
604 476
204 700
358 000
20 000
10 000
37 375
3 443 489
16 645

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Поддържане на чистотата на места за обществено ползване
2 089 036
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
1 307 217
гр.Сливен
Зимно почистване на уличната мрежа в гр. Сливен.
100 819
Почистване на замърсени с отпадъци терени в землищата на
216 000
населените места
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
191 000
гр.Кермен и селата
Други дейности по ООС
274 400
Всичко текущи разходи
13 466 261
Капиталови разходи
1 723 000
Всичко текущи и капиталови разходи
15 189 261

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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
Изменение на разходите за дейностите по управление на отпадъците
и поддържане на чистотата за 2021 г.

№

Наименование на дейностите

2021 г.
План, лв.
било

2021 г.
План, лв.
става

разлика

1

2

3

4

4-3

1

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Събиране и транспортиране на отпадъци и
осигуряване на съдове за отпадъци
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 смесени битови отпадъци
Депониране на битови отпадъци на регионално
депо за неопасни отпадъци.
Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол
Следексплоатационни грижи за закрито ДНО,
Сотиря.
Консултантски услуги други съоръжения за
третиране на отпадъци
Поддържане на площадка "Б-Б куб"
Обезпечения по чл.60 от ЗУО
Отчисления по чл.64 от ЗУО
непредвидени (10%)
Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване
Поддържане на чистотата на места за обществено
ползване в гр.Сливен
Зимно почистване на уличната мрежа в гр. Сливен.
Почистване на замърсени с отпадъци терени в
землищата на населените места
Поддържане на чистотата на места за обществено
ползване в гр.Кермен и селата
Други дейности по ООС
Всичко текущи разходи
Капиталови разходи
Всичко текущи и капиталови разходи

4 794 060

4 908 060

114 000

6 468 765

6 468 765

0

1 860 480

1 774 080

-86 400

518 076

604 476

86 400

204 700

204 700

0

358 000

358 000

0

20 000

20 000

0

10 000
31 239
2 878 200
588 070

10 000
37 375
3 443 489
16 645

0
6 136
565 289
-571 425

2 203 436

2 089 036

-114 000

1 421 217

1 307 217

-114 000

100 819

100 819

0

216 000

216 000

0

191 000

191 000

0

274 400
13 466 261
1 723 000
15 189 261

274 400
13 466 261
1 723 000
15 189 261

0
0
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 787
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през третото тримесечие на 2021 година на Председателя на Общински
съвет Сливен и на Кмета на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от ДИМИТЪР МИТЕВ - Председател на Общински съвет Сливен
през третото тримесечие на 2021 год.
2. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на община Сливен през третото
тримесечие на 2021 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 788
Отмяна на Решение №598 от 22.04.2021 г. на Общински съвет Сливен
за отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект
с ид. №67338.551.7.1.93 с полезна площ 29,84 кв.м., находящ се
в гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски“ №1, ет. 5, обект 93

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 598 от 22.04.2021 г. за отдаване под наем
без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. № 67338.551.7.1.93
с полезна площ 29,84 кв.м., находящ се в гр. Сливен, пл. „Александър
Стамболийски“ №1, ет. 5, обект 93.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 789
Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост,
с идентификатор № 67338.516.351, кв. „Република“, гр. 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:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г., с
ПИ 67338.516.351 по Кадастралната карта на гр.Сливен, с площ от 158
кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи:
67338.516.349, 67338.516.332, 67338.516.333, 67338.516.348, актуван с
АЧОС № 4358/24.06.2021 г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.351 по Кадастралната карта на гр.Сливен, с площ от 158 кв.м., с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: 67338.516.349,
67338.516.332, 67338.516.333, 67338.516.348, представляващ УПИ VIII,
кв.330 по ПУП на кв.Република, с отреждане „за обществено обслужване“,
актуван с АЧОС № 4358/24.06.2021 г.
Определя начална тръжна цена 26 410 лв. (двадесет и шест хиляди
четиристотин и десет лв.), без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 790
Продажба на застроен имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІІІ, кв.53 в с. Стара река, общ. Сливен,
на собственика на законно построена сграда върху него
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 от Закона
за общинската собственост и чл.27, 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 № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ ІІІ в кв. 53 с площ
от 720 кв.м., отреден за казан за ракия по действащия план на с.Стара река,
общ.Сливен, актуван с АОС № 142 от 08.07.2021г.
ІІ. Да се извърши продажба недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв. 53 с площ от 720 кв.м., отреден
за казан за ракия по действащия план на с.Стара река, общ.Сливен, актуван
с АОС № 142 от 08.07.2021г. на собственика на законно построената върху
имота сграда: Д. Р. К., за сумата 4860 лева (четири хиляди осемстотин и
шестдесет лева) без ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Стара река, общ.Сливен.
ІV. Оправомощава кмета на Община Сливен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.ІІ от настоящото
решение и нормативните изисквания.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 791
Продажба на застроен имот - частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 67338.702.503
по кадастралната карта на гр.Сливен, кв.Речица,
на собствениците на законно построена сграда върху него
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 от Закона
за общинската собственост и чл.27, 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 № 472 от 28.01.2021 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: поземлен имот с
идентификатор 67338.702.503, с адрес на имота гр.Сливен, кв.Речица, ул.
„Кубрат“ № 9, с площ от 825 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.),
актуван с АОС № 4347/08.06.2021 г.
ІІ. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
67338.702.503, с адрес на имота гр.Сливен, кв.Речица, ул. „Кубрат“ № 9, с
площ от 825 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), идентичен с УПИ
IV-503 в кв. 97 по действащия ПУП на кв.Речица, отреден за жилищно
строителство, актуван с АОС № 4347/08.06.2021г. на собствениците на
законно построената върху имота жилищна сграда: Д. Д. Н. и И. Д. И., за
сумата 26 750 лв. (двадесет и шест хиляди седемстотин и петдесет лева)
без ДДС.

III. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованите лица.
ІV. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.ІІ от настоящото
решение и нормативните изисквания.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 792
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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:
I. Допълва Раздел I.2 Продажба на земеделски земи от приетата с
Решение № 472/28.01.2021 г. на Общински съвет гр. Сливен, Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2021 год. с
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.552 с площ от 815 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, местност
„Баш чардак”, актуван с АОС № 4343/27.05.2021 г., землище на гр.Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.557 с площ от 1104
кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска,
местност „Баш чардак”, актуван с АОС № 4344/03.06.2021 г., землище на
гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.552 с площ от 815 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, местност
„Баш чардак”, актуван с АОС № 4343/27.05.2021 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 8000 /осем хиляди/ лв. без ДДС

2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.557 с площ от 1104
кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска,
местност „Баш чардак”, актуван с АОС № 4344/03.06.2021 г., землище на
гр.Сливен.
Начална цена: 10800 /десет хиляди и осемстотин/ 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 793
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.419.150
по КККР-Сливен, м. „Лозарски връх“, град Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I - „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г.,
приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на Общински съвет - Сливен, с
ПИ с идентификатор 67338.419.150 по КККР - гр. Сливен, с площ от 410
кв.м., адрес: гр. Сливен, м. „Лозарски връх“, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.419.150 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.07.2021 г., с площ
на поземления имот: 410 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, м.
„Лозарски връх“, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи:
67338.419.171, 67338.419.149, 67338.419.128, 67338.419.127, 67338.419.151,
актуван с акт за частна общинска собственост № 4371/10.08.2021 г.
Начална тръжна цена 12 910 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и
десет лв.), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да организира провеждането
на публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 794
Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени
за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ:
500/973 кв.м идеални части от поземлен имот 67338.419.85,
местност „Барутни погреби“, землище гр. Сливен
и поземлен имот 51634.94.67, местност „Николаевски кладенец“,
землище с. Николаево, 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, 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. 500/973 кв.м идеални части от поземлен имот 67338.419.85,
местност „Барутни погреби“, землище гр. Сливен, целият с площ от 973
кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
/до 10м/, цена 9 650 лв.
2. Поземлен имот 51634.94.67, местност „Николаевски кладенец“,
землище с.Николаево, общ. Сливен, с площ от 971 кв.м, с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих /съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ/, цена 1980 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 795
Учредяване право на пристрояване на „МОНИ ГРУП“ ООД, за
изграждане на пристройка към самостоятелен обект с идентификатор
67338.562.3.2.4, находящ се в сграда с идентификатор 67338.562.3.2,
представляваща ниско тяло на бл.63, кв.“Стоян Заимов“, гр. Сливен,
върху поземлен имот - частна общинска собственост
с идентификатор 67338.562.2 по КККР на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.35, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ - „Ограничени вещни права и концесии“ в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2021 год., приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на
Общински съвет - Сливен, с пристройка със застроена площ от 54,70 кв.м.,
попадаща в поземлен имот с идентификатор 67338.562.2, с адрес: гр.
Сливен, кв. „Стоян Заимов“.
2. Учредява право на пристрояване на „МОНИ ГРУП“ ООД, с ЕИК
………., за изграждане на пристройка със застроена площ от 54,70 кв.м.
(петдесет и четири цяло и седемдесет кв.м.), към самостоятелен обект с
идентификатор 67338.562.3.2.4, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Стоян
Заимов“, бл.63, ет.1, обект 4, намиращ се в сграда с идентификатор
67338.562.3.2 по КККР - гр. Сливен, с посечена в документа площ: 175,95
кв.м., брой нива на обекта: 1, която пристройка ще се изгради върху
общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор
67338.562.2 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на
КККР, засягащо имота е от 07.07.2021 г., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: комплексно застрояване, с площ 262 кв.м., при съседи:

67338.562.1, 67338.562.9, 67338.562.77, 67338.562.3, 67338.562.6, по
действащ ПУП на кв. „Стоян Заимов“, гр. Сливен: част от УПИ I, кв.708,
отреден за „За жилищно строителство и търговия”.
Цената на правото на пристрояване за 54,70 кв.м. (петдесет и четири
цяло и седемдесет кв.м.), възлиза на 7 977 лв. (седем хиляди деветстотин
седемдесет и седем лв.), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване върху имота по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 796
Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД
за изграждане на трафопост, върху имот – частна общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67338.563.240,
УПИ I, кв.486, кв. „Даме Груев“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9, чл.37, ал.4, т.4 от Закона
за общинската собственост и чл.34, ал.4, т.4 от НРПУРОИ и във връзка с
чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел IІ - „Ограничени вещни права и концесии“ в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2021 год., приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на
Общински съвет - Сливен, с учредяване право на строеж за трафопост със
застроена площ от 6,3 кв.м. в ПИ с идентификатор 67338.563.240, площ на
поземления имот: 4223 кв.м, трайно ползване: комплексно застрояване, с
адрес: гр. Сливен, кв. „Даме Груев“.
II. Да се учреди в полза на ”Електроразпределение Юг” ЕАД с
ЕИК ………., седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо Г.
Данов” № 37, възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на нов
трафопост, тип БКТП, със застроена площ 6,30 кв.м., както и сервитут за
обслужването на трафопоста с площ 24,50 кв. м., в поземлен имот с
67338.563.240 по КККР - гр. Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на
КККР, засягащо имота е със Заповед 18-5751/27.05.2021 г. на началника на
СГКК - Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, площ на поземления
имот: 4223 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при съседи:
67338.563.103, 67338.563.106, 67338.563.107, 67338.563.109, 67338.563.150,

67338.563.151, 67338.563.47, 67338.563.97, 67338.563.98, част от УПИ I,
кв.486, кв. „Даме Груев“, гр. Сливен, актуван с АОС № 4376/25.08.2021 г.,
за сумата от:
1. 500 лв. (петстотин лв.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 1 930 лв. (хиляда деветстотин и тридесет лв.), без ДДС - за
сервитута.
ІIІ. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж върху имота по т. ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 797
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Чинтулово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.49а от Закона за
общинската собственост, чл.37 от Наредбата за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавя: Поземлен имот с идентификатор 81387.5.8 с площ от 1568 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.40, УПИ ІV по действащ ПУП/, актуван с АОС № 186 от 08.11.2017г.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с
установени жилищни нужди, правоимащ по Закона за общинската
собственост и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот,
представляващ: Поземлен имот с идентификатор 81387.5.8 с площ от 1568
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.40, УПИ ІV по действащ ПУП/, актуван с АОС № 186 от 08.11.2017г.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.

ІV. Определя 30% от средствата получени от евентуално
разпореждане с имота, да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в с.Чинтулово.
V. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имота по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 798
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 ЛФ2021 и Годишния план за ползване на дървесина от
горските територии, собственост на община Сливен за 2021 г., подотдел
171"и"- 15м3 в землището на с.Раково, подотдели 539”б“- 1м3, 540”в“- 3м3,
549”ж“- 2,1м3, и 569”в”- 1м3, в землището на с. Голямо Чочовени;
подотдели 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 и 331”в“- 10м3, в землището на с. Горно Александрово; подотдели
315”г”- 3м3 и 315”д”- 1м3, в землището на с.Драгоданово; подотдели
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 2021 г. 189,10 пл.м3 стояща дървесина с клони, съобразно включените отдели в
ЛФ 2021 г.
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 25 (двадесет и пет
лева) лева без ДДС или 30 (тридесет лева,) лева с ДДС за 1 (един) пр.м3
добита суха, паднала и остатъчна дървесина и 1.25лв. (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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 799
Даване на съгласие „ДКЦ 2 – Сливен“ ЕООД
да закупи ЕКГ „Contec 1200G“ с 12-канален термопринтер
плюс интерпретация и анализ с цветен сензорен дисплей

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 „ДКЦ 2-Сливен“ ЕООД да закупи ЕКГ „Contec 1200G“
с 12 канален термопринтер плюс интерпретация и анализ с цветен сензорен
дисплей на стойност 2 125 лв. без ДДС.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 800
Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД
да извърши ремонтно-монтажни дейности със собствени средства
на сервизните помещения в сградите на дружеството, находящи се
в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №2 – 4-ти и 5-ти етаж
и на бул. „Хаджи Димитър“ №15а

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 „Дентален център 1 – Сливен“ ЕООД да извърши
ремонтно-монтажни дейности със собствени средства на сервизните
помещения в сградите на дружеството, находящи се в гр. Сливен,
бул.„Стефан Караджа“ №2 – 4-ти и 5-ти етаж и на бул.„Хаджи Димитър“
№15а в размер на 30 441.83 лв. с ДДС.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 801
Създаване на звено „Общинска полиция”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за създаване на звено „Общинска полиция”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 802
Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закона за
автомобилните превози и чл.24, ал.4 и ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за
таксиметров превоз на пътници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 383/26.11.2020 г., изменено с Решение № 585/
22.04.2021 г. на Общински съвет Сливен.
2. Определя 340 броя таксиметрови автомобили, които да работят на
територията на Община Сливен.
3. Ред и условия за разпределение на броя автомобили по т.2
3.1. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се
издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно
лице по ред определен в чл.24а от Закон за автомобилните превози.
3.2. Търговецът кандидатства за получаване на ново разрешение по
общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на
неговата валидност.
3.3. Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на
пътници се извършва при наличие на незает брой на работещите
таксиметрови автомобили от утвърдения по т.2 от настоящото решение.
3.4. Разпределението на общия брой таксиметрови автомобили
между търговците се осъществява в условията на лоялна конкуренция, без
да се създава монополно положение в полза на един или няколко
превозвача.
4. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
територията на Община Сливен за 2022 г.

4.1. минимални цени за един километър пробег
- дневна тарифа – 0,78 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
4.2. максимални цени за един километър пробег
- дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег
4.3. първоначалната такса е от двоен до троен размер от минималната
цена за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място
4.4. цената на една минута престой, не може да надвишава 50% от
цената на един километър пробег по съответната тарифа

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 803
Утвърждаване на разширение на Общинската транспортна схема
по автобусна линия Сливен - Сливенски минерални бани Ковачите - Младово до с.Коньово
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 и ал. 8 от Закона за
автомобилните превози, чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и Протокол № 38 от 20.09.2021
г. от заседание на Общинската комисия по безопасност на движението и
транспорт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава разширение на Общинската транспортна схема по
автобусна линия Сливен – Сливенски минерални бани – Ковачите –
Младово, /утвърдена с Решение № 698 от 29.07.2021 г./ до с. Коньово с
часове на тръгване от Автогара Сливен, както следва:
- 5:45 ч. – целогодишно /без събота и неделя/
- 7:10 ч. – целогодишно /ежедневно/
- 14:30 ч. – целогодишно /ежедневно/
- 17:30 ч. – целогодишно /ежедневно/
2. Възлага изпълнението на горепосочените разписания на
„Пътнически превози“ ЕООД – вътрешен оператор на общинската
транспортна схема.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение.
Мотиви: Своевременно подобряване на транспортната услуга.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – ЗЛАТИ ВОЙВОДА –
КОВАЧИТЕ – МЛАДОВО - КОНЬОВО
изпълнява се целогодишно /без събота и неделя/
Разст.
в км.

10,3
4,2
4,0
4,0
4,5
5,5
4,0

Час , минути
пристига

стои

тръгва

5:57
6:02
6:07
6:12
6:18
6:24
6:29

1
1
1
1
1
1
-

5:45
5:58
6:03
6:08
6:13
6:19
6:25
-

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.“РЕЧИЦА“
СЛИВЕНСКИ МИН. БАНИ
ЗЛАТИ ВОЙВОДА
СЛИВЕНСКИ МИН. БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО
КОНЬОВО

Обща дължина – 36,5 км.
Общо време на движение – 39 мин.
Общо време на пътуване – 44 мин.

Час, минути
пристига

7:05
6:48
6:44
6:39
6:34

стои

тръгва

1
1
1
1

Средна техническа скорост – 51,0 км/ч
Средна съобщителна скорост – 44,4 км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на ………………………………………………………………………………
с договор № ……….. и със срок на действие от ……….. до ……………...

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
КМЕТ:

6:49
6:45
6:40
6:35
6:30

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ – МЛАДОВО КОНЬОВО
изпълнява целогодишно
Разст.
в км.

10.3
4,2
4,5
5,5
4,0

Час , минути
пристига

стои

тръгва

7:25
7:31
7:37
7:44
7:49

1
1
1
1

7:10
7:26
7:32
7:38
7:45

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.“РЕЧИЦА“
СЛИВЕНСКИ МИН. БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО
КОНЬОВО

Обща дължина – 28,5 км.
Общо време на движение – 35 мин.
Общо време на пътуване – 39 мин.

Час, минути
пристига

8:20
8:13
8:08
8:03
7:59
-

стои

1
1
1
1
-

Средна техническа скорост – 48,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 44,2 км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на ………………………………………………………………………………..
с договор № ……….. и със срок на действие от ……….. до …………….

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
КМЕТ:

тръгва

8:14
8:09
8:04
8:00
7:55

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ – МЛАДОВО КОНЬОВО
изпълнява целогодишно
Разст.
в км.

Час , минути
пристига

стои

тръгва

10.3
4,2
4,5
5,5
4,0

14:44
14:49
14:54
15:00
15:04

1
1
1
1
-

14:30
14:45
14:50
14:55
15:01
-

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.“РЕЧИЦА“
СЛИВЕНСКИ МИН. БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО
КОНЬОВО

Обща дължина – 28,5 км.
Общо време на движение – 30 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

15:39
15:24
15:19
15:14
15:08
-

стои

тръгва

1
1
1
1
-

Средна техническа скорост – 48,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 44,2 км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на …………………………………………………………………………………
с договор № ……….. и със срок на действие от ……….. до ……………..

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
КМЕТ:

15:25
15:20
15:15
15:09
15:05

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – КОВАЧИТЕ – МЛАДОВО КОНЬОВО
изпълнява целогодишно
Разст.
в км.

пристига

Час , минути
стои

тръгва

10.3
4,2
4,5
5,5
4,0

17:44
17:49
17:54
18:00
18:04

1
1
1
1

17:30
17:45
17:50
17:55
18:01

МАРШРУТ
СЛИВЕН
КВ.“РЕЧИЦА“
СЛИВЕНСКИ МИН. БАНИ
КОВАЧИТЕ
МЛАДОВО
КОНЬОВО

Обща дължина – 28,5 км.
Общо време на движение – 30 мин.
Общо време на пътуване – 34 мин.

Час, минути
пристига

18:39
18:25
18:20
18:15
18:09
-

стои

1
1
1
1
-

Средна техническа скорост – 48,4 км/ч
Средна съобщителна скорост – 44,2 км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на ………………………………………………………………………………..
с договор № ……….. и със срок на действие от ……….. до …………….

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
КМЕТ:

тръгва

18:26
18:21
18:16
18:10
18:05

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 804
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в
землищата на гр.Сливен и с.Сотиря, 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 20 кV от
БКТП „Трилистник“ в ПИ 67338.8.30, м.“Рамануша“, з-ще гр.Сливен, до
ПИ 68117.6.1 отреден „За фотоволтаична система“, м.“Кални кавак“, з-ще
с.Сотиря, общ.Сливен и преминаващ през ПИ 67338.251.5, ПИ 67338.53.34
и ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“ и ПИ 67338.8.60, ПИ
67338.8.58 и ПИ 67338.8.59 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, м.“Рамануша“, землище гр.Сливен и ПИ 68117.6.153 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 68117.10.152 с
НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, ПИ 68117.2.110 с НТП
„пасище“ и ПИ 68117.7.300 с НТП „за местен път“, землище с.Сотиря,
общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 805
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно
отклонение в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод, находящ се в ПИ 67338.8.59,
местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29, местност „Сливенски кър“, за
осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, и
преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, с
НТП “за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 67338.48.34, с
НТП “за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 67338.48.35, с
НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с НТП “първостепенна улица“, всички в
землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 806
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел
в землището на гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА 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 1кV от ТП
“Трилистник-0“, извод СрН „Обходен“, ПС „Комуна“, находящ се в ПИ
67338.8.30, местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29, местност
„Сливенски кър“, за осъществяване на инвестиционно намерение „За
автосервиз и автокъща“, и преминаващ през следните имоти: ПИ
67338.8.59, местност „Рамануша“, с НТП “за селскостопански, горски,
ведомствен път“; ПИ 67338.48.34, с НТП “за селскостопански, горски,
ведомствен път“; ПИ 67338.48.35, с НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с НТП
“първостепенна улица“, всички в землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 807
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за обект: „За ремонт и обслужване на съществуващ лифт
„Пътническа въжена линия Сливен-Карандила“ и ПУП-ПЗ за обект:
„За ремонт на стълбове, долна и горна станция на съществуващ лифт
„Пътническа въжена линия Сливен-Карандила“ в имот 67338.303.94,
местност „Халката“, землище гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проекти за ПУП: парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за обект „За ремонт и
обслужване на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия СливенКарандила“ и план за застрояване без промяна на предназначението на
горската територия за обект „За ремонт на стълбове, долна и горна станция
на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия Сливен-Карандила“,
находящи се в имот с идентификатор 67338.303.94 с НТП „широколистна
гора“, държавна собственост, местност “Халката“, землище гр.Сливен и
одобрява задание за тяхното проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 808
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20 кV от
ПИ 67338.76.15, местност „Сливенски кър“ до ПИ 67338.75.47, местност
„Кютюклюка“ и от ПИ 67338.75.47, местност „Кютюклюка“ до ПИ
67338.75.15, местност „Кютюклюка“, всички отредени „За фотоволтаична
централа“ и преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.76.10 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.75.11 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.75.7 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, всички в з-ще гр.Сливен и
одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 809
Приемане на решение за одобряване на ПУП за имоти
с идентификатори 67338.90.5 и 67338.90.14, землище гр.Сливен
с цел промяна предназначението на земеделската земя
и отреждане им „За техническа инфраструктура – обекти
и съоръжения за водоснабдяване“

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 застрояване за
поземлени имоти с идентификатори 67338.90.5 и 67338.90.14, землище
гр.Сливен, с цел промяна предназначението на земеделската земя и
отреждане им „За техническа инфраструктура – обекти и съоръжения за
водоснабдяване“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 810
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за електропровод
в землищата на гр.Сливен, с.Самуилово и с.Гергевец, 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 електропровод
110кV от стълб №77 на ВЛ 110кV „Калояново“ в ПИ 65303.15.14, м-ст
Вакъва, з-ще с.Самуилово, общ.Сливен, до ПИ 67338.90.13 с
инвестиционно намерение „За фотоволтаична централа“, м-ст Бършен,
з-ще гр.Сливен и преминаващ през ПИ 65303.15.14 с НТП „нива“ и ПИ
65303.15.118 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, м-ст
Вакъва, з-ще с.Самуилово, общ.Сливен; ПИ 14800.102.73 с НТП „пасище“,
ПИ 14800.102.160 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и
ПИ 14800.103.102 с НТП „за местен път“, м-ст Чобанка, з-ще с.Гергевец,
общ.Сливен и ПИ 67338.108.1 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, ПИ 67338.108.11 с НТП „друг вид нива“, ПИ
67338.108.12 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.108.30 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.109.6 с НТП „друг
вид нива“, ПИ 67338.109.22 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.4 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.110.14 с НТП
„друг вид нива“, ПИ 67338.110.15 с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.16
с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.18 с НТП „нива“, ПИ 67338.110.19 с
НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.33 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, ПИ 67338.111.3 с НТП „нива“, ПИ 67338.111.36 с НТП

„за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.111.49 с НТП „за
друг вид производствен, складов обект“, ПИ 67338.158.4 с НТП „за път от
републиканската пътна мрежа“ и ПИ 67338.250.2 с НТП „за път от
републиканската пътна мрежа“, местности Бършен и Шекерджата, з-ще
гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 811
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел
в землищата на с.Гавраилово, с.Малко Чочовени
и с.Чинтулово, 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 оптичен кабел в
землищата на с.Гавраилово, с.Малко Чочовени и с.Чинтулово,
общ.Сливен, като трасето извън границите на населените места преминава
през ПИ 14275.17.25 и ПИ 14275.18.280, местност „Мешелика“, землище
с.Гавраилово, с НТП съответно „за местен път“ и „за селскостопански,
горски, ведомствен път“; ПИ 46694.19.15, ПИ 46694.19.61, ПИ 46694.19.64,
ПИ 46694.23.23, ПИ 46694.24.60, ПИ 46694.24.67, ПИ 46694.25.41 и ПИ
46694.25.107 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ
46694.23.50, ПИ 46694.25.45 и ПИ 46694.28.66 с НТП „за местен път“ и ПИ
46694.24.64 с НТП „за автогара, автоспирка“, землище с.Малко Чочовени и
ПИ 81387.11.11 и ПИ 81387.11.10, местност „Бозалъка“, землище
с.Чинтулово, с НТП съответно „за местен път“ и „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, всички общинска собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 812
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел
в землищата на с.Гавраилово и с.Селиминово, 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 оптичен кабел в
землищата на с.Гавраилово и с.Селиминово, общ.Сливен, като трасето
извън границите на населените места преминава през ПИ 14275.12.141, ПИ
14275.14.47 и ПИ 14275.210.293, землище с.Гавраилово, с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 66041.37.38 и ПИ
66041.37.297, землище с.Селиминово, с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, всички общинска собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 813
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабели
в землището на гр.Сливен-кв.„Речица“

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 20 кV от
ЖР стълб №22 в ПИ 67338.865.16, ВИ „Речица“, ПС „Речица“ до нов
БКТП в ПИ 67338.865.19 и ел.кабели НН от нов БКТП в ПИ 67338.865.19
до ПИ 67338.865.19, отреден „За кланица“ и ПИ 67338.865.573, отреден „За
месопреработвателно предприятие“ и преминаващи през ПИ 67338.865.16
с НТП „изоставена орна земя“, собственост на юридическо лице, ПИ
67338.865.17 с НТП „за местен път“, общинска собственост и ПИ
67338.865.24 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост, всички в местност „Кованлъка“, землище гр.Сливен кв.“Речица“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 814
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
81387.13.15, м.„Драката“, землище с. Чинтулово, 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 81387.13.15, м. „Драката“, землище с.
Чинтулово, общ. Сливен, с цел промяна предназначението на имота от
земеделски в имот за „За фотоволтаична централа“, като се спазят
следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 81387.13.15,
м.„Драката“, землище с. Чинтулово, общ. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 815
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
81387.13.5, м. „Драката“, землище с. Чинтулово, 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 81387.13.5, м.„Драката“, землище
с.Чинтулово, общ. Сливен, с цел промяна предназначението на имота от
земеделски в имот за „За жилищно застрояване“, като се спазят следните
указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 81387.13.5,
м.„Драката“, землище с. Чинтулово, общ. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 816
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.76.16,
м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.76.16, м. „Сливенски кър“, землище
гр. Сливен, с цел без промяна на предназначението на имота да се обособи
нов имот в границите му за „площ за застрояване“:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.76.16,
м.„Сливенски кър“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 817
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти
с идентификатори 67338.77.24, 67338.77.25, 67338.77.39,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проекти за Подробни устройствени
планове за имоти с идентификатори 67338.77.24, 67338.77.25, 67338.77.39,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен, с цел промяна на предназначението
на имотите от земеделски в имоти за „Фотоволтаична централа“, като се
спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори 67338.77.24,
67338.77.25, 67338.77.39, м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 818
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.77.21, м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.77.21, м. „Кютюклюка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.77.21,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 819
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.8.31, м. „Рамануша“, 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 67338.8.31, м. „Рамануша“, землище
гр.Сливен, общ. Сливен, с цел промяна предназначението на имота от
земеделски в имот за „Търговска и складова дейност“, като се спазят
следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.8.31,
м.„Рамануша“, землище гр. Сливен, общ. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 820
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.98.22, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.98.22, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.98.22,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 821
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.95.4, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.95.4, м. „Аркара коруч“, землище
гр.Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Производствено складова дейност и ФЕЦ за собствени
нужди“, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.95.4,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 822
Утвърждаване на Протокол № 30/29.09.2021 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 № 30/29.09.2021 г. на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен за финансиране и
съфинансиране на одобрени проекти в областта на културата.
2. Средствата да се осигурят от Раздел II, т.1 „10% за фонд „Култура“
на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 823
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 250 /двеста и петдесет/
лева на:
1. Д. Г. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………….., за
лекарства;
2. С. С. С. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….., за битови
нужди;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Г. П. Ч. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………… за лечение и
съпътстващи разходи.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на:
1. Н. М. К. с ЕГН ………. от с………, общ.Сливен, …………., за
лекарства и ежедневни нужди;
2. Ж. А. В. с ЕГН ………… от гр.Сливен, …………….., за лечение и
ежедневни нужди;
3. К. П. Д. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………………., за
медикаменти;
4. Г. С. Ш. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за санитарни
материали и съпътстващи лечението разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. П. Д. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за лечение и
съпътстващи разходи;

2. С. П. Д. с ЕГН ……….. от с………….., общ.Сливен, за лечение и
съпътстващи битови разходи;
3. Х. С. И. с ЕГН ……….. от с…………., общ.Сливен, ………….., за
битови нужди;
4. Е. К. Х. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
5. П. И. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………, за битови
нужди;
6. В. Н. Б. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………….., за санитарни
материали и битови нужди;
7. С. С. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………………., за
лечение;
8. К. Г. П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………, за ремонт и
битови нужди;
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на Г. С. Ч. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………….., за изграждане
на рампа за инвалидна количка.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Ю. М. И. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………………. за лечение и
съпътстващи разходи.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. К. Г. Г. с ЕГН ……….. от с……….., общ.Сливен, …………., за
лечение и съпътстващи разходи;
2. Р. Н. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
съпътстващи разходи;
3. С. Х. А. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….., за лечение и
съпътстващи разходи.
VIII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на И. Р. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….., за
лечение и съпътстващи разходи.
IX. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на:
1. А. С. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………………, за
лечение;
2. С. Д. П. с ЕГН ……….. от …………., ………………, за
трансплантация.
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
28.02.2022 г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

XII. 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 824
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински
нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляваща
помещение с полезна площ 21 кв.м., находящо се на втори етаж
на двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство
по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг за отдаване под наем на част от общински нежилищни
имоти, публична общинска собственост, представляваща помещение с
полезна площ 21 кв.м., находящо се на втори етаж на двуетажна масивна
сграда – здравен дом и кметство по плана на с. Горно Александрово, общ.
Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
• Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
• Начална тръжна месечна наемна цена: 65 (шестдесет и пет) лева
без ДДС;
• Депозит: 65 (шестдесет и пет) лева;
• Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
• Срок за наемане: 10 (десет) години;
• Предназначение: за пощенски услуги;
• Изисквания към кандидатите:

- да са кандидати, регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с
предмет на дейност предоставяне на пощенски услуги.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен 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 25.11.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

