ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 425
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
и предоставяни права на територията на община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 55, ал. 1, т. 68 „к“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. т. 2.3. придобива следното съдържание: „Над 50 часа месечно: 10
лева на час от 08.00 ч. - 17.00 ч., делнични дни.“
2. т. 4.3. придобива следното съдържание: „Над 50 часа месечно: 15.00
лева на час, делнични дни.“
§ 2. В чл. 55, ал. 1, се добавя нова точка „75“ със следното
съдържание:
75. Цени на услуги за ползване на покрит плувен басейн гр.
Сливен:
а) Индивидуални посещения понеделник-петък от 08.00 ч. - 17.00 ч. за
един час;
1. Възрастни - 7 лв.
2. Абонаментна карта възрастни за 10 посещения - 60 лв.
3. Деца до 10 г. - 3 лв.
4. Абонаментна карта деца до 10 г. за 10 посещения - 20 лв.
5. Ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора с увреждания - 4 лв.

6. Абонаментна карта ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора
с увреждания за 10 посещения - 30 лв.
7. Деца до 10 години придружени от родител или възрастен
придружител - 9 лв.
8. Сауна - 7 лв.
9. Абонаментни карти възрастни сауна за 10 посещения - 60 лв.
10. Басейн + сауна - 12 лв.
11. Абонаментни карти възрастни басейн + сауна за 10 посещения 110 лв.
б) Индивидуални посещения понеделник - петък от 17.00 ч.- 21.00 ч.
и събота и неделя за един час;
1. Възрастни - 8 лв.
2. Абонаментна карта възрастни за 10 посещения - 70 лв.
3. Деца до 10 г. - 4 лв.
4. Абонаментна карта деца до 10 г. за 10 посещения - 30 лв.
5. Ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора с увреждания - 5 лв.
6. Абонаментна карта ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора
с увреждания за 10 посещения - 40 лв.
7. Деца до 10 години придружени от родител или възрастен
придружител - 11 лв.
8. Сауна - 8 лв.
9. Абонаментни карти възрастни сауна за 10 посещения - 70 лв.
10. Басейн + сауна - 14 лв.
11. Абонаментни карти възрастни басейн + сауна за 10 посещения 130 лв.
в) За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията на
община Сливен, развиващи спорт плуване за час и половина от понеделник
- петък от 08.00 ч. - 17.00 ч.;
1. 3 лв. на картотекиран състезател.
2. Организирано ползване на коридор - 25 лв.
3. Цял басейн - 90 лв.
г) За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията на
община Сливен, развиващи спорт плуване за един час, понеделник - петък
от 17.00 ч. - 21.00 ч. и събота и неделя;
1. 4 лв. на картотекиран състезател.
2. Организирано ползване на коридор - 35 лв.
3. Цял басейн – 140 лв.
д) Организиран час с учебно-спортна насоченост под ръководството
на педагози и/или треньори, притежаващи необходимата квалификация за
един час, понеделник-петък от 08.00 ч. - 17.00 ч. за един час;

1. Деца до 10 г. - 2 лв.
2. Ученици над 10 г. и студенти - 3 лв.
3. Ръководителят на часа не заплаща такса.
е) Обучение в плувни умения под ръководството на педагози и/или
треньори, притежаващи необходимата квалификация за един час:
1. Индивидуално - 18 лв.
2. Групово – 15 лв. при минимум 6 (шест) човека в група.
ж) За хора с увреждания с придружител – безплатно;
з) Срок за ползване на абонаментна карта - 40 дни от датата на
издаване;
и) Цените на услугите се заплащат на каса в басейна при спазване на
капацитета;
к) Организираните посещения се провеждат по предварително
изготвен график, съгласуван с дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“ при Община Сливен;
§ 2а. В Наредбата за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове и други дейности, свързани с
направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен, в
преходни и заключителни разпоредби, § 2 се изменя както следва:
1. Досегашният текст става алинея 1.
2. Добавя се нова алинея 2, със следното съдържание:
„(2) Договорите за финансиране на спортните клубове за 2020 г.,
сключени по реда на отменената наредба в ал. 1, запазват действието си и
се отчитат, съгласно условията и сроковете предвидени в тях.“
Преходни и заключителни разпоредби;
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 426
Освобождаване от заплащането на наемни вноски от наематели
на общински нежилищни обекти, включително и наематели на обекти,
предоставени за управление на общински предприятия,
и от такси за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене
и развлечение за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г.
на Министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
01.12.2020 г. до 31.12.2020 г., следните наематели на общинскинежилищни имоти, включително наемателите на обекти, предоставени за
управление на общински предприятия:
 наематели на обекти в учебни заведения, детски градини и детски
ясли;
 наематели на барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници;
 наематели на спортни и културно-развлекателни обекти;
 концесионери на спортни обекти, представляващи:
- стадион, находящ се в м.Карандила, гр.Сливен;
- спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в гр.Сливен;
2. Освобождава от такси за разполагане на маси и столове пред
заведенията за хранене и развлечение търговците, по смисъла на чл. 124 от
Закона за туризма, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.

3. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори и/или
издадени разрешителни.
4. На основание чл. 60, ал. 2 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 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 427
Освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги
за паркиране в обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен
за периода от 30.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, във
вр. с чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, във връзка със
Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава ползвателите на паркоместа в обхвата на „Синя
зона”- гр. Сливен от задължение за заплащане на цена на услуга за
паркиране в обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен в размер на 1 лев за 1 час,
съгл. чл. 55, т.74, предл. 4.1. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен за периода от 30.11.2020 г. до
31.12.2020 г.
2. Удължава срока на предплатените абонаменти по смисъла на чл.
55, т.74, предл. от 4.2. до предл. 4.5. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен: „Служебен абонамент”;
„Абонамент за паркиране в Синя зона без специално обозначено място”;
„Абонамент за живущи по постоянен адрес в район Синя зона”- месечно и
годишно с време равно на периода от 30.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: - защита на
особено важни обществени интереси.
4. Възлага на директора на ОП „Градска мобилност“ изпълнението на
настоящото решение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 428
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
декември 2020 г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.
3. 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.
4. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 429
Изменение на Решение №164 от 23.04.2020 г. на Общински съвет - Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 164 от 23.04.2020 г. на Общински съвет Сливен в частта по т. 2 както следва:
„2. Дава съгласие за поемане на ангажимент от Община Сливен за
разкриване на 2 нови услуги, чието изграждане е включено в
Инвестиционната програма на Община Сливен, финансирана по ОПРР
2014-2020г., както следва:
- Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет 20
места;
- Кризисен център с капацитет 20 места“.
В останалата си част Решение №164 от 23.04.2020 г. остава
непроменено.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 430
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и § 1, т. 20 от ЗПФ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на
топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните
финанси.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме всички
необходими действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
както и да извърши всички последващи действия, свързани с изпълнение
на решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, при следните мотиви: Необходимост да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 431
Преобразуване на ОУ „Черноризец Храбър” чрез промяна на вида училище
по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 311, ал. 1 от ЗПУО и чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от ЗПУО,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема да се преобразува чрез промяна на вида училище, съгласно
чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование,
Основно училище „Черноризец Храбър”, с. Крушаре, община Сливен в
Обединено училище „Черноризец Храбър” с адрес ул. „Демир Славов” №
24, с. Крушаре, община Сливен, област Сливен, считано от началото на
учебната 2021/2022 година.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен последващи законови
действия за изпълнение на решението в съответствие с разпоредбите на
Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от
19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят особено важни обществени интереси и
предотвратяване забавата на изпълнението, което може да доведе до
настъпване на значителни и трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 432
Приемане на програма за работата на Общинския съвет Сливен
през първото тримесечие на 2021 година

На основание чл.38, ал.1 от ПОДОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

П РОГРАМА
за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2021 година

М. ЯНУАРИ
1. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2021 г.
2. Разпределение на общинските жилища през 2021 г.
3. Утвърждаване на План за младежта за 2021 г.
4. Отчет за дейността на комисията по стипендиите при Община Сливен през
2020 г.
5. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през четвъртото
тримесечие на 2020 година на Кмета на община Сливен.
М. ФЕВРУАРИ
1. Отчет за изпълнение на програма за управление на Община Сливен мандат
2019-2023 г. през 2020 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет - Сливен и неговите постоянни
комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
3. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на община Сливен за стопанската 2021-2022 г.
4. Утвърждаване на Календар на културните прояви на Община Сливен за 2021г.
5. Утвърждаване на доклада и финансовия отчет за дейността на Комисията на
Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен за 2020 г.
6. Приемане Отчет за дейността на Общински фонда 'Култура' към община
Сливен за 2020 г.
7. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при община Сливен за 2020 г.
8. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2021 г.
9. Приемане на решения за разрешаване на изработване, съгласуване и
одобряване на ПУП на територията на Община Сливен.
10. Проект за бюджет на община Сливен за 2021 г.
М. МАРТ
1. Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен
и отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците на територията на община
Сливен.
2. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 г.
3. Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
4. Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и
младежи през 2021 г.

5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Сливен от м. юли
до м. декември 2020 година.
6. Програма за развитие на туризма през 2021 г.
7. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2020 г.
8. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2021 г.
9. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
Община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 433
Приемане Програма за развитие на читалищната дейност
в Община Сливен за 2021 година

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2021 ГОДИНА
Настоящата програма за читалищна дейност в Община Сливен е създадена в
изпълнение на чл. 26а ал.2 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/ въз основа на
направените предложения от председателите на читалищата за дейността през 2021
година. Програмата е отворена за допълнения и изменения и ще бъде изцяло
съобразена с националните и регионални изисквания на здравните власти.
Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на
читалищата като обществени институции, имащи роля за развитието на местните
общности, като фактор за местното културно, образователно и информационно
развитие. Насочена е към обхващане на всички възрастови и социални групи имащи
достъп до читалищата в общината.
Годишната програма систематизира и популяризира
планирането и
финансирането на читалищните дейности, свързани с културния календар и
библиотеките.
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Народните читалища са самоуправляващи се български културно-просветни
сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни
задачи. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел.
На територията на Община Сливен своята дейност реално осъществяват 52
народни читалища, които са предали плановете си за 2021г., съгласно законовите
разпоредби. Читалищата „Христо Кючуков 2013“ - Сливен и „Христо Ботев“, с. Бинкос
фигурират в публичния регистър към Министерство на културата, съответно под номер
3565 и номер 615. Ежегодно подаваме информация, че тези читалищата не развиват
никаква дейност и не предават никаква документация в Администрацията. Цитираните
читалища нямат субсидирани щатни бройки и не получават държавно и/или общинско
финансиране. НЧ „Константин Константинов 2013“ също не е предало план за дейност
за 2021 г. Читалището има 0.25 щатна бройка, отпусната от МК.
Община Сливен има традиции в опазването и осъвременяването на културната
си политика, процес, в който активно участие имат
и народните читалища.
Съхраняването и развитието на духовните ценности и обичаи в малките населени
места са важни, особено при липса на учебни заведения и театри. Активно е
взаимодействието на Община Сливен с народните читалища, изградено на основата на
партньорство, при спазване на законодателството и на принципите на отчетност,
публичност и прозрачност. Народните читалища имат потенциал да способстват за
задоволяване на определени културни и образователни потребности и за мотивиране на
гражданското участие в тях.
Основните направления в читалищната дейност в община Сливен през 2021 г.
ще са насочени към:
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото и традициите,
запазване и укрепване на националното самосъзнание и културната идентичност;
- развитие на любителското творчество;
- осигуряване на достъп до информация и комуникация чрез превръщането на
читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване
на населението;

- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните
социални групи;
- поддържане и развитие на материалната и материално- техническата база на
народните читалища.
ІI. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Поддържането и функционирането на библиотеки и читални е една от основните
дейности на народните читалища. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки
и имат образователни, информационни и културни функции. Читалищната библиотека
предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация,
включително за книжовното и литературно културно наследство. Осигурява правото на
гражданите на равноправен и свободен достъп до информационно обслужване и
съдейства за изграждането на гражданското и информационно общество. Читалищните
библиотеки са изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност.
Основни цели на читалищата за 2021 година е да развиват библиотеките си чрез:
- предоставяне на компютърни и интернет услуги;
- набиране на представителни колекции от чуждестранна литература във всички
области на знанието;
- обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература, участие
в проектни сесии на Министерството на културата и осигуряване на дарения;
- целенасочена дейност с деца и младежи за приобщаване към книгата и
четенето;
- отбелязване годишнини на български и световни писатели и творци; срещи с
местни и национални творци;
- провеждане на образователни викторини по повод годишнини на бележити
дейци и дати от българската история;
- организиране на информационни кампании в партньорство с органите на
местното самоуправление, свързани с реализирането на дейности за развитие на
обществените процеси във всички сфери на обществения и социалния живот.
2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЛЮБИТЕЛСКО
ТВОРЧЕСТВО
Към читалищата в Община Сливен работят самодейни състави, школи по
изкуствата, клубове и други форми, чрез които читалищните настоятелства развиват
художествено-творческа дейност:
2.1. Любителски състави
2.1.1. Временни
- коледари – Мечкарево, Ковачите, Глушник, Николаево, Младово,
Драгоданово, Бяла, Тополчане, Трапоклово;
- кукери – Сотиря, Глушник, Г. Александрово, Трапоклово, Блатец, Тополчане,
Камен, Драгоданово, Гергевец;
- лазарки – Драгоданово, Тополчане, Самуилово, Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
- певчески - „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”,
НЧ „Единство 1939”, НЧ „Христо Ботев 1897”, НЧ „Дружба 1993”, група „Читалищни

славеи” при Сдружение „Читалища, в град Сливен, в селата – Трапоклово,
Драгоданово, Калояново, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Самуилово,
Ковачите, Злати войвода, Гергевец, Старо село, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово,
Бяла, Стара река, Божевци, Николаево, Кермен, Биково, Ичера;
- танцови - НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860”, НЧ
„Христо Ботев 1897”, в град Сливен, в селата – Тополчане, Желю войвода, Крушаре,
Самуилово, Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Кермен; Младово
- автентичен фолклор - Николаево, Биково, Ковачите, Трапоклово, Калояново,
Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла,
Божевци, Младово;
- театрални състави – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860” в град Сливен, НЧ
„Просвета 1935”, с. Глушник; НЧ „Зора 1872“, с. Ичера;
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008”, НЧ „Зора 1960” в град Сливен, НЧ
„Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.2. Школи по изкуствата, НЧ „Зора 1860”, в град Сливен, НЧ „Слънце 1928”
в село Гавраилово;
2.3. Етнографски сбирки - Крушаре, Желю войвода, Гавраилово; Ичера
3. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2021г.:
3.1. Фестивали и събори
3.1.1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри” - месец март.
3.1.2. Регионален събор „С песните на Йовчо Караиванов”, с. Селиминово - м.
април
3.1.3. Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”, НЧ „Зора 1860”- месец юни
3.1.4. Театрален фестивал „Сцена под сините камъни“- м. април, НЧ „Зора 1860”
3.1.5. Национален фестивал на източноправославната църковна музика „Николай
Триандафилов Сливенец“, НЧ „Зора 1860“ - м. октомври
3.1.6. Регионален фолклорен събор- „Кермен-2019”- м. май/юни
3.1.7. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраиловомесец юли
3.1.8. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с.
Мечкарево – 26 декември
3.2. Местни празници
Тодоровден; местни кукерски игри; ден на лозаря и виното; лазаруване; Еньовден;
Гергьовден
3.3. Годишнини на читалища
3.3.1. НЧ „Добри Чинтулов 1941“ - 80 години
3.3.2. НЧ „Отец Паисий 1936“ - 85 години
3.3.3. НЧ „Изгрев 1936“, с. Глуфишево - 85 години
3.3.4. НЧ „Надежда 1926“, с. Гергевец - 95 години
3.3.5. НЧ „Светлина 1926“, с. Селиминово - 95 години
3.3.6. НЧ „Просвета 1936“, с. Малко Чочовени - 85 години
3.3.7. НЧ „Христо Ботев 1936“, с. Бяла - 85 години
3.3.8. НЧ „Пробуда 1906“, гр. Кермен - 115 години
3.4. Чествания на бележити дати и събития
3.4.1. Трети март- Освобождението на България

3.4.2. 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
3.4.3. 6-ти септември- Съединението на Княжество България с Източна Румелия
3.4.4. 22-ри септември- обявяване на независимостта на България
3.4.5. 1-ви ноември- Ден на народните будители
3.4.6. 21-ви ноември- Ден на християнското семейство
3.4.7. 140 години от смъртта на Неофит Рилски
3.4.8. 150 години от смъртта на Д-р Петър Берон
3.4.9. 155 години от рождението на Пенчо Славейков
3.4.10. 200 години от рождението на Достоевски
3.4.11. 9 май- Ден на победата, Ден на Европа, Ден на самоуправлението
III. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Приоритет през 2021г. е подобряване на условията за потребителите на услуги и
самодейци, чрез подобряване на материално-техническите бази. Сградата на НЧ
„Просвета 1924”, с. Злати Войвода има нужда от ремонт. НЧ „Надежда 1950” се
помещава в сградата на центъра за административно обслужване /ЦАО/. Почти всички
читалища на територията на община Сливен се помещават в имоти общинска
собственост, предоставени им с решение на Общински съвет Сливен за ползване и
стопанисване, докато развиват дейност като народни читалища. Читалищата, които не
се помещават в имоти общинска собственост са: НЧ „Зора 1860”, НЧ „Карандила
джипси 2008”, НЧ „Йордан Русчев- Данко 2017”. Общинската администрация ще
продължи да залага средства за ремонт и поддръжка на читалищните сгради.
IV. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Читалищните ръководства са задължени да следят за актуалността на законовата
рамка, касаеща административната и творческа дейност на читалищата, както и да
проявяват инициатива за обмяна на професионален опит, добри практики и участия в
обучителни сесии и проекти. Основен източник на информация за подобни обучения са
Министерство на културата, РЕКИЦ- Сливен, неправителствения сектор. Община
Сливен ще подкрепя работещи идеи и форуми, които биха допринесли за по- добрата
работа на читалищата.
V. ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2021 г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- държавна и общинска субсидия, разпределени съгласно изискванията на Закона
за народните читалища;
- финансова подкрепа на събития /събори, фестивали, годишнини/ чрез
културния календар на Община Сливен и с Решения на Общински съвет Сливен;
- кандидатстване по проекти към Министерството на културата и проекти с
неправителствени организации;
- други източници: членски внос, рента от земеделска земя, дарения.
Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища, читалища могат да
развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им
дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от
нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не
разпределят печалба.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 434
Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост (дарение) на имот,
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.441.41 (УПИ XIX, кв.2) по КККР-Сливен,
местност „Селището“, град Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.
34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закон за общинската собственост и чл.32, ал.1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел XI - „Дарение“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год.,
приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет, гр. Сливен, с
ПИ с идентификатор 67338.441.41 по КККР - гр. Сливен, с площ от 2061
кв.м., адрес: гр. Сливен, м. „Селището“, начин на трайно ползване: за
култова, религиозна сграда, комплекс.
2. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Сливенска Митрополия правото на собственост на имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.441.41
по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо
имота е от 19.08.2020 г., с площ на поземления имот: 2061 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, м. „Селището“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за култова,
религиозна сграда, комплекс, съседи: 67338.441.40, 67338.441.45,
67338.441.42, 67338.441.37, 67338.441.38, УПИ XIX - „За религиозни
дейности“, кв.2 - по ПУП на м. „Селището“, гр. Сливен, актуван с акт за
частна общинска собственост № 4263/03.09.2020 г.

3. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
дарение.
4. Всички данъци и такси по издаването и вписването на договора са
за сметка на Сливенска Митрополия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 435
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в УПИ Х-7815, кв.15, с. Сотиря, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 250/850 ид.ч. от УПИ
Х-7815, кв.15, целият с площ от 850 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и С. П. С.
върху следния недвижим имот, представляващ УПИ Х-7815, кв.15, целият
с площ от 850 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план
на с. Сотиря, общ.Сливен, с искане за прекратяване на съсобствеността
чрез изкупуване частта на Общината, представляваща 250/850 ид.ч. от
УПИ Х-7815, кв.15.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 2037 лева (две хиляди и тридесет и седем лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 436
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи
поземлени имоти: 67338.420.167, местност „Барутни погреби“,
землище гр. Сливен и 46694.70.126, местност „Над село“,
землище с. Малко Чочовени, 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. Поземлен имот 67338.420.167, с площ от 1105 кв.м по
кадастралната карта на гр.Сливен, местност „Барутни погреби” с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10 м/, цена 20 270 лв.
2. Поземлен имот 46694.70.126, с площ от 939 кв.м по плана на
новообразуваните имоти на с. Малко Чочовени, общ. Сливен, местност
„Над село” с трайно предназначение: земеделска територия и начин на
трайно ползване: параграф §4, цена 1 592 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 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 437
Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост,
с идентификатори № 67338.433.214 и 67338.433.609,
местност „Батмиш“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.,
приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен, със
следните имоти:
- ПИ 67338.433.214, с площ от 557 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 946, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.215, 67338.433.259, 67338.433.213, 67338.433.609, 67338.433.32,
актуван с АОС № 4274/13.10.2020 г.;
- ПИ 67338.433.609, с площ от 761 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 213, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.214, 67338.433.213, 67338.433.212, 67338.433.32, актуван с АОС
№ 4275/13.10.2020 г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Сливен,
местност „Батмиш“, както следва:
- ПИ 67338.433.214, с площ от 557 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и

отдих, номер по предходен план: 946, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.215, 67338.433.259, 67338.433.213, 67338.433.609, 67338.433.32,
актуван с АОС № 4274/13.10.2020г.
Начална тръжна цена 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет
лв.), без ДДС.
- ПИ 67338.433.609, с площ от 761 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 213, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.214, 67338.433.213, 67338.433.212, 67338.433.32, актуван с АОС
№ 4275/13.10.2020г.
Начална тръжна цена 5 270 лв. (пет хиляди двеста и седемдесет 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 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 438
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в местност „Селището“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І – Продажба, се добави: Поземлен имот с
идентификатор 67338.441.11 с площ 1237 кв.м. (хиляда двеста тридесет и
седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин
на трайно ползване: за вилна сграда по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение,
засягащо поземления имот е от 11.09.2020г., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800,
СО „Селището“, местност „Селището“, актуван с акт за частна общинска
собственост № 4264/17.09.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 67338.441.11 с площ 1237 кв.м.
(хиляда двеста тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК,

последно изменение, засягащо поземления имот е от 11.09.2020г., с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, СО „Селището“, местност „Селището“, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4264/17.09.2020г.
Начална тръжна цена 13 500 лева (тринадесет хиляди и петстотин
лв.) без ДДС
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търг и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 439
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІІ, кв.32 в с. Глушник, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ VІІІ, кв.32, с площ
от 1600 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на с.Глушник,
актуван с АОС № 24 от 31.03.2005г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: УПИ VІІІ, кв.32, с
площ от 1600 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Глушник, актуван с АОС № 24 от 31.03.2005г.
Начална цена 7150 лева (седем хиляди сто и петдесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 440
Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост
без търг или конкурс за дейността на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закон за физическото възпитание
и спорта,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под
наем“, се добавят следните терени:
- терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, ул. „Г. Икономов“, кв. „Клуцохор“
(позиция 1) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се гр. Сливен, ул. „Д. Димитров“, кв. „Република“
(позиция 5) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул.„Ст. Стамболов“, кв. „Сини
камъни“ (позиция 7) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул. „Ст. Стамболов“, кв.
„Дружба“ (позиция 8) по утвърдена схема;

- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул.„Георги Данчев“, кв.
„Българка“ (позиция 9) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул.„Бургаско шосе“, кв. „Ст.
Заимов“ (позиция 10) по утвърдена схема.
2. Да се отдадат под наем без търг или конкурс части от имоти,
частна общинска собственост, представляващи терени с еднаква площ и
зона:
2.1. Терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекти
за тото и лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, ул. „Г. Икономов“,
кв. „Клуцохор“ (позиция 1) по утвърдена схема, при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС, трета
зона:
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.2. Терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекти
за тото и лотарийни игри находящ се гр. Сливен, ул. „Д. Димитров“,
кв. „Република“ (позиция 5) по утвърдена схема, при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС, трета
зона;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.3 терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр.Сливен, бул.„Панайот
Хитов, кв.„Ново село“ (позиция 6), по утвърдена схема при следните
условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона:
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.4. терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта

за тото и лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, бул.„Стефан
Стамболов“ (позиция 7), по утвърдена схема при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.5. терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, бул. „Ст.
Стамболов“, ж.к.„Дружба“ (позиция 8), по утвърдена схема при
следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.6. терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр.Сливен, бул.„Георги Данчев“,
ж.к. „Българка“ ( позиция 9), по установена схема при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.7. терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекти
за тото и лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул. „Бургаско
шосе“, кв. „Ст. Заимов“ (позиция 10) по утвърдена схема при следните
условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да се сключат наемни
договори за всеки поотделно, при определените в т.2 условия от
настоящото решение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 441
Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД
за изграждане на трафопост, върху имот – частна общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67338.513.284,
УПИ I, кв. 106, ЦГЧ, ул. „Михаил Чайковски“, 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 2020 год., приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
Общински съвет, гр. Сливен, с учредяване право на строеж за трафопост
със застроена площ от 6,3 кв.м. в ПИ с идентификатор 67338.513.284, площ
на поземления имот: 2757 кв.м, трайно ползване: комплексно застрояване,
с адрес: гр. Сливен, ул. „Михаил Чайковски“.
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 42,5 кв. м., в поземлен имот с
67338.513.284 по КККР - гр. Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Михаил Чайковски“, площ на поземления имот: 2757 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, УПИ I, кв. 106, ЦГЧ, гр. Сливен, актуван с АОС
№ 3598/07.06.2017 г., за сумата от:

1. 1 198 лв. (хиляда сто деветдесет и осем лв.), без ДДС - за правото
на строеж;
2. 2 648 лв. (две хиляди шестстотин четиридесет и осем 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 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 442
Учредяване право на надстрояване над първи етаж на сграда
с идент. 67338.560.134.2 по КККР-гр. Сливен, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Дружба“, върху поземлен имот - частна общинска
собственост с идентификатор 67338.560.134 (УПИ I, кв. 627)
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 2020 год., приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
Общински съвет, гр. Сливен, с учредяване право на надстрояване с обща
площ 138,42 кв.м. над първи етаж на сграда с идент. 67338.560.134.2, с
адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.
2. Да се учреди в полза на „РЕКЕИ“ ООД, с ЕИК ………, безсрочно
право на надстрояване с обща площ 138,42 кв.м., над първи етаж на сграда
с идент. 67338.560.134.2 по КККР-гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв.
„Дружба“, със застроена площ: 1005 кв.м., брой етажи: 2, брой
самостоятелни обекти в сградата: 22, с предназначение: сграда за търговия,
собственост на дружеството, която надстройка ще се изгради върху
общински поземлен имот с идентификатор 67338.560.134 по КККР - гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, последно изменени със заповед: 18-12769/09.10.2014 г. на
началника на СГКК-Сливен, с площ на поземления имот: 8040 кв.м., адрес
на поземления имот: гр. Сливен, кв. „Дружба“, при съседи: 67338.560.133,
67338.560.137, 67338.560.135, 67338.560.204, 67338.606.8, 67338.561.42, по

действащ ПУП на кв. „Дружба“: УПИ I, кв.627, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4269/29.08.2020 г.
Цената на правото на надстрояване с обща площ 138,42 кв.м. (сто
тридесет и осем цяло четиридесет и два кв.м.), възлиза на 27 545 лв.
(двадесет и седем хиляди петстотин четиридесет и пет лв.).
3. Възлага на кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на надстрояване върху имота по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 443
Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2021 година
и изпълнение на ползването на дървесина от горски територии,
собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2021 г.,
при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8
от 05.08.2011 г. за сечите в горите
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрацията, във връзка с чл.5 ал.3 и чл.7, ал.1, 4 и 5 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Годишния план за ползване на дървесина от горски
територии собственост на Община Сливен за 2021 год., с общо количество
16 980м3 стояща маса с клони, от които иглолистни 4 290м 3 и
широколистни 12 690м3.
2. Дава съгласие подотдели 144 „г“, 145 „ж“,145 „б“, 146 „ж“,
153 „а“, 154 „г“, 169 „а“, 169 „г“, 169 „е“, 170 „ж”, 170 „м”, 171 „д”,
171 „к”, 171 „л”, 171 „е” и 172 „м”, в землището на село Раково, Община
Сливен; подотдели 43 „п“, 43 „у“, 43„е1“, 72 „б“, 72 „м“ и 82 „к“ в
землището на село Бяла, Община Сливен; подотдел 56 „н“, в землището
на с. Божевци, Община Сливен; подотдели- 303 „в“, в землището на
с.Блатец, Община Сливен; подотдели- 45„б“ и 47 „д“, в землището на
с.Новачево, Община Сливен, с предвидени отгледни сечи – прореждане;
подотдели 144 „д“, 145 „и“, 146 „е“, 146 „г1“, 150 „л“, 170 „з“,
171 „а“, 171 „в“ 171 „ж“, 174 „д“, 176 „ц“, 176 „ж“ и 177 „в“, в землището
на село Раково, Община Сливен; подотдели 44 „л“ и 43 „д“ в землището на
село Стара река, Община Сливен; подотдели 304 „б“ и 304 „д“, в
землището на село Блатец, Община Сливен; в подотдел 350 „б“, в

землището на село Трапоклово, Община Сливен; подотдели 43 „м“, 43 „е“,
43 „з“, 43 „ф“, 43 „ч“, 55 „е“, 69 „д“ и 69 „ж“, в землището на село Бяла,
Община Сливен; подотдели 59 „и“ и 59 „л“ , в землището на село Божевци,
Община Сливен, с предвидена отгледна сеч – пробирка;
подотдели 145 „а“ и 146 „а“, в землището на село Раково, Община
Сливен; подотдели 537 „б“, 537 „д“, 537 „е“, 537 „з“ и 537 „и“, в землището
на село Селиминово, Община Сливен, с предвидена принудителна сеч;
подотдели 145 „е“, 146 „г2“, 170 „е“, 170 „и“, 176 „л“, 176 „д“,
183 „е“, 194 „р“ и 194 „с“ в землището на село Раково, Община Сливен;
подотдели 303 „г“, в землището на село Блатец, Община Сливен, с
предвидена възобновителна сеч – групово – постепенна;
подотдели 304 „а“ и 304 „г“, в землището на село Блатец, Община
Сливен; подотдел 42 „и“, 42“л“ и 43 „г“, в землището на село Стара река,
Община Сливен; подотдели 69 „р“ в землището на село Бяла, Община
Сливен, с предвидена постепенно- котловинна сеч, да бъдат включени в
ЛФ 2021.
3. Ползването на дървесина от общински горски територии
собственост на Община Сливен за подотделите посочени в т.2 от
Решението, да се осъществи съгласно чл.5 ал.1 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, съобразно одобреното количество по т.1,
след утвърден график съгласно чл.9, ал.1, т.3, чл.50, т.4 и чл.67 ал.1, т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП, по минимални цени утвърдени с Решение № 288/
30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен.
Възлагане изпълнението на дейността добив на дървесина да се
извърши по реда на чл.12 от НУРВИДГТДОСПНГП, а продажбата на
добита дървесина, съгласно чл.66 ал.1, т.1 или т.2; ал.2 т.1 и т.3 от
НУРВИДГТДОСПНГП. Продажбата на стояща дървесина на корен по
сортименти да се осъществи, съгласно чл.49 ал.1 т.1 и т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП.
4. В случай, че някои от подотдели от одобрения годишен план за
ползване на дървесина от горски територии-собственост на Община
Сливен за 2021 г. не се усвоят, то ползването им да се прехвърли през
2022г.
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 444
Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД
да извърши ремонтно-монтажни дейности със собствени средства
в сградата на дружеството, находяща се в гр. Сливен,
бул.„Стефан Караджа“ №2 – 4-ти и 5-ти етаж

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 в сградата на
дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №2 – 4-ти
и 5-ти етаж в размер на 40 149.52 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди за здравето на пациентите на дружеството.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 445
Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства за нуждите на денталните лекари,
работещи в сградата на дружеството, находяща се в гр. Сливен,
бул.„Стефан Караджа“ № 2 нов бутален двуцилиндров компресор

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 закупи със
собствени средства за нуждите на денталните лекари, работещи в сградата
на дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 2 нов
бутален двуцилиндров компресор в размер на 7 200 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди за здравето на пациентите на дружеството.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 446
Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на Община Сливен“ за имот
в местността „Сливенски кър“, землище гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.127 ал.6, чл.134 ал.1 т.1
и чл.136, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“ за
територия, в която попада поземлен имот с идентификатор 67338.47.60 в
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен с промяна на устройствената
зона в „Пп – устройствена зона предимно за производства“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 447
Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на Община Сливен“ за имот
в местността „Къра“, землище гр. Сливен – кв. „Речица“

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.127 ал.6, чл.134 ал.1 т.1
и чл.136, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попада поземлен имот с идентификатор 67338.834.82
в местност „Къра“, землище гр.Сливен-кв.„Речица“ с промяна на
устройствената зона в „Сср - терени за земеделски нужди с възможност за
промяна предназначението“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 448
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
водопровод 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 водопровод от
съществуващ уличен водопровод D 110, проведен до имоти в местността
„Чобанка“, до поземлен имот 67338.108.37, местност „Бършен“, землище
гр.Сливен, отреден „За автосалон и автосервиз“ и преминаващо през ПИ
67338.250.1 с НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 449
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе
на ел. кабел в землището на гр. Сливен

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 от
съществуващ КРШ в имот 67338.302.104 до ПИ 67338.302.134 с НТП
“голина“, местност “Бармука“, землище гр.Сливен, за захранване на
„Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“, преминаващ през ПИ
67338.302.104 с НТП “За път от републиканската пътна мрежа“, публична
държавна собственост, местност “Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 450
Приемане на решение за разрешаване изработването 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, 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 водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод Ф 100 в ПИ 67338.47.47 до ПИ
67338.47.60 и преминаващ през ПИ 67338.47.45 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.47.46 с НТП „дере“ и
ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“, местност „Сливенски
кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 451
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за канализация 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 канализация от
съществуваща шахта от градската канализация на гр.Сливен, находяща се
в ПИ 67338.77.37, до югоизточната част на Индустриален парк „Бършен“,
землище гр.Сливен и преминаващо и засягащо със своя сервитут ПИ
67338.77.37 с НТП „за местен път“, общинска собственост, ПИ 67338.180.4
с НТП „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна
собственост, ПИ 67338.180.5 с НТП „за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение“, държавна собственост, ПИ 67338.180.6 с НТП
„пасище“, общинска собственост, ПИ 67338.180.7 с НТП „за друг поземлен
имот за движение и транспорт“, общинска собственост и ПИ 67338.180.23
с НТП „за местен път“, общинска собственост, всички в землище
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 452
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел. кабел в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 1кV от
съществуващ ЖР-стълб №35, ВЛ „Блатец“ в ПИ 67338.44.21 до проектен
кабел в ПИ 67338.251.1 и преминаващ през ПИ 67338.44.21 с НТП „лозе“ и
ПИ 67338.251.1 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“,
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 453
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за изменение на Общия устройствен план на Община Сливен за част
от имот с идентификатор 65303.34.21, местност „Драката“,
землище с. Самуилово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за изменение на Общия устройствен план на Община Сливен за територия,
в която попада южната част от общински имот с идентификатор
65303.34.21 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, местност
„Драката“, землище с.Самуилово, общ.Сливен, с цел промяна на
устройствената зона в „Жм1-жилищна зона разположена върху
новоусвоени територии“, като се спазят следните указания и условия:
 ИОУПО да обхваща южната част от поземлен имот с
идентификатор 65303.34.21, местност „Драката“, землище с.Самуилово,
общ.Сливен;
 ИОУПО да се изработи във фаза окончателен проект;
 ИОУПО да се изработи с показатели за устройствена зона,
определена като „Жм1-жилищна зона разположена върху новоусвоени
територии“;
 ИОУПО 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;
 ИОУПО да се съгласува при необходимост по реда на чл.127 ал.2
от ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 454
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за имоти 81387.3.5 и 81387.3.9 и части
от имоти 81387.3.4 и 81387.3.2 в местност „Оришлика“,
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 и във връзка с чл.20а, ал.2 от Закона за опазване
на земеделските земи и чл.3, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план за имоти 81387.3.5 с НТП „за земеделски
труд и отдих/съгл. пар.4 от ПЗР ЗСПЗЗ/“ и 81387.3.9 с НТП „за друг вид
водно течение“ и части от имоти 81387.3.4 с НТП „за земеделски труд и
отдих/съгл. пар.4 от ПЗР ЗСПЗЗ/“ и 81387.3.2 с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“ в местност „Оришлика“, землище с.Чинтулово,
общ.Сливен, с цел промяна предназначението и включването им в
регулацонните граници на с.Чинтулово, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти 81387.3.5, 81387.3.9, 81387.3.4
и 81387.3.2 в местност „Оришлика“, землище с.Чинтулово, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
 ПУП да се изработи с показатели за устройствена зона,
определена като „Жм1-жилищна зона разположена върху новоусвоени
територии“;
 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;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 455
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.848.65, м.„Юрта“, землище на кв. Речица, 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 67338.848.65, м.„Юрта“, землище на кв.
Речица, гр. Сливен с цел смяна на предназначението на имота в имот за
„Склад за строителни материали“, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.848.65,
м.“ Юрта“ , землище на кв. Речица, гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 456
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3000 /три хиляди/ лева
на ДТ „Стефан Киров“ - Сливен, за декори, необходими за реализиране на
проекта „Интервю за работа“ от Матиас Сение, с режисьор Владимир
Петков.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „За мероприятия и прояви
от културния календар на Община Сливен и културни институции“ на
Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2020 год.
II. ДТ „Стефан Киров“ - Сливен, на който се предоставят финансови
средства, да обяви или рекламира спомоществователството на Общински
съвет Сливен за конкретната инициатива.
III. ДТ „Стефан Киров“ - Сливен, на който се предоставят финансови
средства, да представи до 30.04.2021 год. отчет за изразходваните средства
в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински
съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 457
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. И. Д. К. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………………….., за
лекарства;
2. А. С. А. с ЕГН ………. от с………., общ.Сливен, …………, за
лекарства;
3. И. К. Т. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………………., за
лечение;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Г. Г. Ж. с ЕГН ……… от с……….., общ.Сливен, …………, за
лечение;
2. М. С. Т. с ЕГН ………. от с…………., общ.Сливен, ………, за
лечение;
3. З. В. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………………., за
лечение;
4. И. А. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………….., за
лечение;
5. М. К. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за възстановяване
щети от пожар;
6. Н. Й. И. с ЕГН ………. от с………….., общ.Сливен, ……………, за
възстановяване щети от пожар.

III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 460 /четиристотин и
шестдесет/ лева на Д. К. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………… за
лечение.
IV. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят особено важни за жизнения и здравен статус на
горепосочените граждани интереси. Забавата на изпълнението на
решението би довело до значителен риск за здравето или трудно
поправими усложнения.
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.04.2021 г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 458
Проект на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Озеленяване и гробищни паркове” към Община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 от
ЗНА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове” към Община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 5 се създава нова ал. 10 със следния текст:
„(10) Ремонт и поддръжка на елементи на градското обзавеждане,
паркова мебел, детски и спортни площадки, спирки. Могат да извършват
ремонт и на други обекти, сгради и съоръжения собственост на Община
Сливен.“
§ 2. В чл. 15, ал.1 се прави следното изменение: „Числеността на
персонала е 92 бр., съгласно структурата по Приложение № 1.“
§ 3. Изменя Приложение № 1 както следва:
Приложение №1
Към чл. 14 на Правилника
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН
СЪСТАВ НА ОП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ”

Директор
1

Звено
„Административнофинансово обслужване“

Звено
„Озеленяване и ГП“
88

3

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Трудовите правоотношения на лицата, работещи в местна
дейност „Други дейности по жилищното строителство“ преминават в ОП
„Озеленяване и гробищни паркове“ по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 5. Правилникът влиза в сила от 01.01.2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 459
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
07613.75.440, м. „Пряволите“, землище на с. Бяла, 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 07613.75.440, м. „Пряволите“, землище на с.
Бяла, общ. Сливен и отреждането му „За птицеферма“, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 07613.75.440,
м.„Пряволите“ , землище на с. Бяла, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

