ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 142
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне размера на местните данъци

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА, при
спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75-78 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци, както следва:
§ 1. В чл. 13, ал. 2, думите „Данъкът за ремаркета на леки
автомобили” се заменят с „Данъкът за ремаркетата на леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5
тона”
§ 2. В чл. 19, в т. 1 от таблица „Видове патентни дейности и годишни
размери на данъка”, думите „Средства за подслон и места за настаняване с
не повече от 20 стаи”, се заменят с „Места за настаняване с не повече от 20
стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за
туризма”.
§ 3. В чл. 20, ал. 1, т. 4, числата „12 и 13” се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 143
Освобождаване от заплащане на наемни вноски за ползване
на общински нежилищни обекти за периода от 13.03.2020 г. до обявяване
на края на извънредното положение, обявено в Република България
заради епидемията от коронавирус
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.6б от Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка със Заповед
№РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
13.03.2020 г. до обявяване на края на извънредното положение следните
ползватели на общински нежилищни обекти:
- 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, културно-развлекателни и научни обекти;
- концесионери на обекти представляващи:
 стадион, находящ се в местност „Карандила“, гр. Сливен;
 градска градина в гр. Сливен;
 спортен комплекс „Хаджи Димитър“, гр. Сливен.
2. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат
приспаднати от следващото им 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 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 144
Освобождаване от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища,
панаири, тротоари, площади, улични платна и терени
с друго предназначение на територията на община Сливен по време
на извънредното положение, обявено в Република България
заради епидемията от коронавирус
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.6б от Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и чл. 8, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, във
връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава от заплащане на такси за ползване за ползване на
пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с
друго предназначение на територията на община Сливен по време на
извънредното положение, за периода от 13.03.2020 г. до обявяване на края
на извънредното положение.
2. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат
приспаднати от следващото им плащане по издаденото разрешително за
търговия на открито.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни обществени интереси във връзка с
техническо и счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 145
Освобождаване от заплащане на наемни вноски и такси за ползване на
обекти, предоставени за управление на ОП „Общински пазари”за периода
от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обявено в
Република България заради епидемията от коронавирус
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка със
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и чл.
6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. ДВ бр.
28 от 24 март 2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09 април 2020 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение наемателите на
обекти, предоставени за управление на ОП „Общински пазари”,
представляващи – заведения за обществено хранене, питейни заведения
и кафе-сладкарници.
2. Аптеки, дрогерии, магазини за хранителни стоки, маси за плодове
и зеленчуци и покрит пазар за месо (Хали) продължават да функционират
при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
3. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
20.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение наематели на обекти,
предоставени за управление на ОП „Общински пазари”, представляващи
търговски обекти за нехранителни стоки.
4. За периода от 21.03.2020 г. до 05.04.2020 г. включително, всяка
събота и неделя, ползвателите на пазара за плодове и зеленчуци на
територията на Централен общински пазар, както и общинските пазари за
плодове и зеленчуци в кв. „Сини камъни“ и кв. „Дружба“ в гр. Сливен се
освобождават от заплащане на такса.

5. За периода от 20.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение
наемателите на обекти, предоставени за управление на територията на ОП
„Общински пазари” по т. 3 са освободени от наеми, с изключение на
наемателите, които са възстановили търговска дейност при строго спазване
на противоепидемичните мерки в търговския обект.
6. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат
приспаднати от следващото им плащане по сключените договори.
7. Срока и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост
от развитието на епидемичната ситуация в гр. Сливен.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни обществени интереси.
9. Възлага на Директора на ОП „Общински пазари“ изпълнението на
настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 146
Одобряване на допълнително споразумение към Договорите за концесия
с предмет: „особено право на ползване върху обект на концесия
за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено
обслужване на пътници и други граждани“

На основание чл. 141, ал. 2 във връзка с чл. 138, ал. 1 от Закона за
концесиите във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Одобрява допълнително споразумение към Договорите за концесия
с предмет: „особено право на ползване върху обект на концесия за
осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено
обслужване на пътници и други граждани“, като чл. 4, ал.1, т. 2, придобива
следната редакция:
„2. Информационните табели с разписанието на автобусите и
тролейбусите, монтирани по проект „Интегриран градски транспорт“
се поддържат от Община Сливен. Концедента се задължава незабавно да
уведоми
концесионера
при
възникнали
посегателства
върху
информационните табели (счупване, надраскване, кражба и други)“
II. Възлага на Кмета на Община Сливен да подпише допълнително
споразумение към всеки един от горепосочените договори.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 147
Освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги за
паркиране в обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен за периода от 16.03.2020
г. до обявяване на края на извънредното положение, обявено в Република
България заради епидемията от коронавирус

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, чл.6б
от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във вр. с чл.
99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, във връзка със Заповед № РД01-124/13.03.2020 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 16.03.2020 г. до
обявяване на края на извънредното положение
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 16.03.2020 г. до края на
извънредното положение.

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 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 148
Прекратяване продажба на билети от 0.20 лв. и безплатните пътувания
в градския транспорт, по време на извънредното положение, обявено
в Република България заради епидемията от коронавирус

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка
със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Преустановява се продажбата на билети на стойност от 0.20 лв. в
градския транспорт, за периода от 15.03.2020 г. до обявяване на края на
извънредното положение.
2. Преустановява се действието на безплатните абонаментните карти
за пътуване в градския транспорт за гражданите над 80-годишна възраст, за
периода от 15.03.2020 г. до обявяване на края на извънредното положение.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- необходимост от бързи действия за ограничаване разпространението
на коронавируса.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
Удължаване срока за ползване на 5 на сто отстъпка за 2020 година на
лицата предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, и
Решение на НС от 13.03.2020 г. и Решение на НС от 03.04.2020 г., във
връзка с въведеното извънредното положение върху цялата територия на
Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до
30 юни такса битови отпадъци за цялата година.
2. Възлага на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“
изпълнението на настоящото решение.
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на настоящото решение при следните мотиви:
- Защита на особено важни обществени интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 150
Изменение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен
(Проект за бюджет на община Сливен за 2020 г.)

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 3, т. 8 и
чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. В т. 3. думите „Приложения №№ 4, 5” се заменят с „Приложения
№№ 4, 5, 14”.
Приложение:
1. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства по други международни програми - 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 151
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
март 2020 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2020 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за
заплати през 2020 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.
5. Приложение № 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 2020 г.
7. Приложение № 6 - Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за 2020 г.
8. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
9. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства по други международни програми - 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 152
Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни 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 2021-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
Община Сливен.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2020-2023 г. на постъпленията
от месни 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 намеренията за
нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община
Сливен.
4. Приложение № 4 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година година – Прогноза за
приходите и разходите („ДКЦ 1 – Сливен” ЕООД).
5. Приложение № 5 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година година – Прогноза за
активите и пасивите („ДКЦ 1 – Сливен” ЕООД).

6. Приложение № 6 Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за приходите и
разходите („ДКЦ 2 – Сливен” ЕООД).
7. Приложение № 7 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и
пасивите („ДКЦ 2 – Сливен” ЕООД).
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за приходите и
разходите („Обреден комплекс” ЕООД).
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и
пасивите („Обреден комплекс” ЕООД).
10. Приложение № 10 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за приходите и
разходите („Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД).
11. Приложение № 11 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и
пасивите („Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД).
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за приходите и
разходите („Пътнически превози” ЕООД).
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и
пасивите („Пътнически превози” ЕООД).
14. Приложение № 14 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за приходите и
разходите („Дентален център 1 - Сливен” ЕООД).
15. Приложение № 15 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите
и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и
пасивите („Дентален център 1 - Сливен” ЕООД).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 153
Поправка на очевидна фактическа грешка
в Решение № 81 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 81
от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен, като в т.1 от решението
израза „Т. П. П.” се замени с израза „В. Д. Д.”.
В останалата си част Решение № 81 остава непроменено.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 154
Промени в утвърдения с Решение № 105/27.02.2020 г. на ОбС – Сливен
календар на културните прояви на Община Сливен за 2020 г.
във връзка с обявеното извънредно положение

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка със
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Утвърждава промени в Приложение 1 към Решение №
105/27.02.2020 г., както следва:
1. Отпадат проявите, включени в календара с поредни номера 5, 7, 8,
9, 10, 13, 14 и 15;
2. В пореден номер 6 се променя времето на провеждане – било „10 –
12 април“, става „октомври – ноември“;
3. В пореден номер 11 се променя времето на провеждане – било „11
– 13 май“, става „след отпадане на забрана за провеждане на масови
прояви, въведена със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването“;
4. В пореден номер 12 се променя времето на провеждане – било „м.
май“, става „м. октомври“;
5. В пореден номер 35 се променя времето на провеждане – било „4 –
10 май“, става „м. Октомври“;
6. В пореден номер 44 се променя времето на провеждане – било „м.
май“, става „след отпадане на забрана за провеждане на масови прояви,
въведена със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването“.

§ 2. Допуска предварително изпълнение на решението чл. 60, ал. 2 от
АПК.
Мотиви: Културният календар на Община Сливен за 2020 година e
утвърден с Решение № 105/27.02.2020 г. на ОбС – Сливен. Със свое
Решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България
обяви извънредно положение, което беше продължено до 13.05.2020 г. Със
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена с последващи заповеди на
министъра на здравеопазването, се преустановяват всички масови
мероприятия (спортни, културно-развлекателни и научни), както на
открито, така и на закрито. Което означава, че гореописаните промени
трябва да бъдат изпълнени веднага, за да бъдат спазени всички издадени
заповеди и бъдат изпълнени всички противоепидемични мерки.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 155
Отчет за 2019 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен, отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на замърсителите в
атмосферният въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на община Сливен и отчет за 2019 г. на Програма за управление
на отпадъците на територията на община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда, чл. 27, ал.2 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за 2019 г. на Програма за опазване на околната среда
на община Сливен;
2. Приема отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на
замърсителите в атмосферният въздух и достигане на установените норми
за вредни вещества на община Сливен;
3. Приема отчет за 2019 г. на Програма за управление на отпадъците
на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 156
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 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.6 от
Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА 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 2019 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ДОКЛАД И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ
ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА
РЕПРОДУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА
ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2019-31.12.2019 г.
Общинският фонд за асистирана репродукция се създаде с решение №815
от 27.06.2013г. на Общински съвет Сливен.
Съгласно Правилника за работата на фонда, средствата за асиситирана
репродукиця и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица
живеещи на територията на община Сливен се осигуряват от бюджета на
Общината.
През 2019 година бе определен бюджет на фонда в размер на 80 000 лева,
като през месец септември с решение на Общинския съвет е направена корекция,
като от бюджета са взети 3 450 лева. От началото до края на изминалата
календарна година са постъпили общо 20 заявления от двойки за финансово
подпомагане, като 12 заявления са подадени от началото на календарната година
до месец октомври 2019 година.
Същите са разгледани и са одобрени от комисията. Останалите 8
заявления са подадени в периода ноември и декември 2019 година. Поради
факта, че месеците ноември и декември съвпаднаха с местните избори, нямаше
сформирана комисия и подадените от лицата заявления не се разгледаха.
Първото заседание на комисията се проведе през месец януари 2020 г.,
при което се разгледаха и постъпилите заявления от края на 2019г. Всички
двойки кандидатствали за финансово подпомагане през календарната 2019
година са отговаряли на критериите заложени в правилника за работа на фонда.
Няма нито една отказана преписка за финансова подкрепа.
Заявления за финансово подпомагане са приемани през цялата календарна
година.
Редовни заседания на комисията са провеждани всяка последна сряда на
месеца, в който има постъпили заявления.
С финансовата подкрепа на Общински фонд за асистирана репродукция
през периода са родени 8 деца.
Разбивка по месеци:
- месец януари 2019 г. - няма подадени заявления
- месец февруари 2019 г. - подадени 3 бр. заявления за сумата от 6 790 лв.
- месец март 2019 г. - няма подадени заявления
- месец април 2019 г. - няма подадени заявления
- месец май 2019 г. - подадени 2 бр. заявления за сумата от 6 000 лв.
- месец юни 2019 г. - няма подадени заявления
- месец юли 2019 г. - подадени 5 бр. заявления за сумата от 10 843.56 лв.
- месец август 2019 г. - няма подадени заявления
- месец септември 2019 г. - подадени 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.

- месец октомври 2019 г. - подадени 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.
- месец ноември 2019 г. - подадени 3 бр. заявления за сумата от 9 000 лв.
- месец декември 2019 г. - подадени 5 бр. заявления за сумата от 15 000 лв.
От определените 76550 лева бюджет на фонда до месец декември 2019 г.
са изразходени общо 30 329,01лв. Неусвоеният остатък от бюджета е в размер
на 46 221 лв. Подадените заявления през месеците ноември и декември 2019 г.
не са разгледани от комисията и сумата от 24 000 лева ще бъде изплатена от
бюджета на фонда за 2020 година.
През цялата календарна година се извършваха регулярни плащания и
нямаше забавяне в преводите на отпуснатите суми.
Създаването на Общинският фонд за асистирана репродукция бе една от
позитивните крачки в разширяване ролята на Общината за подпомагане на
двойките с репродуктивни проблеми и битката с демографската криза в
България.
С увереност и смелост мога да твърдя, че общинският фонд е либерален и
не ограничава правото
на желаещите за
финансово подпомагане да
кандидатстват, до като те желаят. Единствена трудност, която изпитваме, е че
нямаме пълна информация, откъм брой родени деца. Желанието на двойките да
запазят в тайна, че детето им е заченато и родено чрез ин витро метод е тяхно
право, с което ние трябва да се съобразим. Това желание е продиктувано от
факта, че в България все още има редица патриархални стереотипи и социални
стигми по отношение на стерилитета.
Проблемите на двойките с репродуктивни проблеми в община Сливен са
част от статистиката на сериозната демографска криза, която продължава в
България почти 30 години. Особено обезпокоителен е стерилитетът при хората в
активна възраст и постоянно намаляващата възрастова граница на двойките с
репродуктивни проблеми.
От създаването на фонда през 2013 г. до 31.12.2019 г. са кандидатствали
за финансово подпомагане общо 145 двойки.
Като част от комплексните и целенасочени мерки за ограничаване на
последствията от демографската криза и през 2020 година, комисията ще
продължи дейността си в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми на
територията на община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 157
Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно Информационен център – Сливен
при Община Сливен през 2019 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотични вещества,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични

вещества – Сливен и Превантивно-информационен център – Сливен през
2019 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 158
Приемане Отчет за дейността на Общински фонд „Култура“
към община Сливен за 2019 година

Във връзка чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 21 от
Правилника за работата на Общинския фонд „Култура” към община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински фонд „Култура” към

община Сливен за 2019 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” СЛИВЕН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2019 година

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

Председател:
Соня Келеведжиева - общински съветник, председател на ПК по „Образование,
наука, култура и вероизповедания” /мандат 2015-2019/
Членове:
Пепа Димитрова- Чиликова- заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
Проф. Йордан Калайков- писател, художник, преподавател в НСА
Галина Вучкова- общински съветник
Александър Дойчинов- художник
Даниела Дякова- оперна певица
Ивайло Гандев- актьор

Приоритети и осъществени дейности през 2019 година:
Общински фонд „Култура” развива дейността си от 2015 година с
приоритети развитието, съхраняването и подпомагането на българската култура,
в частност популяризирането на Сливен и региона. Основни принципи в
работата на Фонда са прозрачността и конкурсното начало на проектен принцип.
Финансова подкрепа могат да търсят отделни творци, частни, общински и
държавни културни организации. Кандидатите входират в деловодството на
Общината, запечатан плик с пълен комплект документи и в посочените
предварително срокове. Конкурсните процедури- две сесии годишно, се
откриват с публикуване на съобщения в сайтовете на Община Сливен, ОбССливен, местните медии. След разглеждане на внесените предложения, УС на
Фонда излиза с протокол, който се утвърждава на заседание на ОбС.
резултатите, от който са публични.
На сесиите през 2019 година постъпиха проекти за художествени изложби,
музейна колекция с обществена значимост, издаване на книги /алманах, дебютна
поетическа/, издаване на вестник, каталог, пленер.
СЕСИИ НА ФОНДА ЗА 2019 ГОДИНА
През 2019 година Управителният съвет на Общински фонд „Култура”
обяви и резлизира две конкурсни сесии и проведе четири редовни заседания:
протоколи №, № 18,19,20,21., през месеците март и септември. В рамките на
двете сесии за финансова подкрепа кандидатстваха общо 20 проекта.
Допуснати до разглеждане- 19. Одобрени бяха 11, на обща стойност 18200лв.
Отхвърлени бяха 7 и отложен /с право на повторно кандидатстване/- 1.
ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТИТЕ НА СЕСИИТЕ:

есенна сесия на Общински фонд
„Култура”
Протокол № 19/ 12.03.2019г., утвърден с реш. № 1561/18.04.2019г. на ОбССливен
14 - кандидатствали проекта
8 - одобрени
5 - отхвърлени
1 - отложен

Списък на одобрените проекти:
 Изграждане на музейна колекция с обществена значимост- „Ичераминало, настояще и бъдеще“, при НЧ „Зора 1872“, с. Ичера
Вносител: НЧ „Зора 1872“, с. Ичера. Отпусната сума 2500 лв.
 Преиздаване на книгата „Опит за история на град Сливен- том 2“ от
Симеон Табаков“.
Вносител: сдружение „Войводите на Сливен“, с председател Н. Б.
Отпусната сума 2200 лв.
 „Магията на Сливенския балкан“- Пленер живопис „Ичера“ 2019.
Вносител: Е. Т., А. А., Б. З. Отпусната сума 2000 лв.
 „Памет за Никола Фурнаджиев“, издаване на вестник
Вносител: М. Г. М., Литературен форум 2014 ЕООД Отпусната сума 900
лв.
 Издаване на каталог в памет на художничката Даниела Ненчева
„Полъхът на вятъра“.
Вносител: В. В.- Ф. и инициативен комитет Отпусната сума 2000 лв.
 Издаване на книга-памет за Сливен „За Сливен – откровено и с
носталгия“
Вносител: проф. Й. К. Отпусната сума 1800 лв.
 Издаване на лична антология „Сатира на вятъра“.
Вносител: Н. С. Д. Отпусната сума 1200 лв.
 Издаване на дебютна поетическа книга на А.- М. Г.
Вносител: литературен клуб „Йордан Йовков“ при Военен клуб- Сливен, с
ръководител Д. Д. Отпусната сума 900 лв.
Списък на отложените проекти:
 Самостоятелна изложба- скулптура „Кои сме?“ Къде сме?“ „Накъде
отиваме?“
Вносител: С. Х. М.
Списък на отхвърлените проекти:
 Онлайн платформа „Моята история.бг“- един проект за историческото
културно наследство, съпреживяно през твоя поглед.
Вносител: Ф. М. С.
 Издаване на семейни пътеводители за постоянните експозиции на ХГ
„Димитър Добрович“- Сливен
Вносител: ХГ „Димитър Добрович“- Сливен
 „Ако дървото можеше да говори. Тайните на дървото“, документален
филм за Стария бряст.
Вносител: С. С. С.
 Издаване на научнопопулярната книга „Птиците на Тунджанската
хълмиста низина“
Вносител: Г. Н. Д.
 Почистване и възстановяване на историческа местност „Хайдушки
бивак“.

Вносител: Туристическо дружество „100-те войводи“- гр. Сливен, М. Х.
М.

Пролетна сесия на Общински
фонд „Култура”

Протокол № 21/ 11.09.2019, утвърден с реш. № 1759/26.09.2019г. на ОбССливен
6 - кандидатствали
3 - одобрени
2 - отхвърлени
1 - недопуснат до разглеждане

Списък на одобрените проекти:
 „Нашето медицинско поколение“, издаване на алманах
Вносител: доц. д-р М. Т., д.м.н
Отпусната сума: 2000 лв.
 „Художникът Александър Петров“, книга за живота и творчеството на
художника
Вносител: В. Д.
Отпусната сума: 1250 лв.
 „Към корените на предците- история, традиции, образование и
култура“, издаване на книга
Вносител: фондация „Памет“, представлявана от А. К.
Отпусната сума: 1450 лв.
Списък на отхвърлените проекти:
 От поезия към живопис
Вносител: Х. Б.
 „Монголия- далеч, а толкова близо!“
Вносител: Ф. Д.

СРЕДСТВА НА ФОНДА ЗА 2019 ГОДИНА
Финансирането на Общински фонд „Култура” става със:
 Средства, заделени от бюджета на Община Сливен, дейност „Други
дейности по културата”- конкретният размер се определя с приемането на
бюджета;
 отчисления в размер на 10% от средствата по Решение № 254/1997 год.
на ОбС/ Приложение № 9 на бюджета на Общината/
 дарения, спонсорства, лихви по сметки, програми и проекти.
*Остатъкът от средствата на Фонда за годината е преходен и се използва
през следващата година;
 преходен остатък от предходната календарна година
Общ бюджет на Фонда
за 2019 г.
20000 лв.- общински
бюджет
12000 лв.- по реш. 254

Преходен
остатък за
2018 г.
6431 лв.

Забележка
Няма неразплатени задължения.
Всички одобрени проекти са на
стойност- 18200 лв. Средствата са
обезпечени от бюджета на Община
Сливен, дейност „Други дейности
по културата”. Средства по
Решение № 254/1997 год. на ОбС/
Приложение № 9 на бюджета на
Общината/ не са използвани.

НАБЛЮДАВАНИ СЛАБОСТИ:





неточно попълнени формуляри;
липса на цялостна и завършена визия на проектите;
непълни разбивки на финансовите пера.
проектите не се отчитат навреме

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ НА УС на Общински фонд „Култура”
 кандидатстващите организации и/или физичеки лица да се придържат
към изискванията и правилата участие в сесиите на Фонда и да попълват
надлежно пълния комплект от документи;
 да се предава подробна информация за общата стойност на проекта,
частта за подпомагане от Фонда и сумата за самофинансиране;
 за издаване на печатни издания да се прилага оферта от издателство и
да се посочват точните параметри и тиража на продукта;
 да не се прилагат препоръки и/или рецензии от лица и/или организации
свързани с подготовката и реализацията на проектите;

ГОДИШНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА ПЛАН- СМЕТКА 2019 г.
I. Финансиране:
1. Средства от Общинския бюджет
2. Преходен остатък от 2018г.
3. По Решение 254.
Обща сума: 38431 лв., от които разплатени
18200 лв. /от общинския бюджет/
№

1

2

3

4
5

6

7
8

Проект

Гласувани
средства в
размер на:
Изграждане на музейна
2500 лв.
колекция с обществена
значимост- „Ичераминало, настояще и
бъдеще“, при НЧ „Зора
1872“, с. Ичера
Преиздаване на
2200 лв.
книгата „Опит за
история на град
Сливен- том 2“ от
Симеон Табаков“.
„Магията на
2000 лв.
Сливенския балкан“Пленер живопис
„Ичера“ 2019.
„Памет за Никола
900 лв.
Фурнаджиев“,
издаване на вестник.
Издаване на каталог в
2000 лв.
памет на художничката
Даниела Ненчева
„Полъхът на вятъра“.
Издаване на книга1800 лв.
памет за Сливен „За
Сливен – откровено и с
носталгия“
Издаване на лична
1200 лв.
антология „Сатира на
вятъра“.
Издаване на дебютна
900 лв.
поетическа книга на
А.- М. Г.

Изплатени
средства

Сключен
договор

Предаден
отчет

2500 лв.

да

да

2200 лв.

да

не, в срок до
месец април
2020 г.

2000 лв.

да

да

900 лв.

да

да

2000 лв.

да

не е отчетен;
в срок на
изпълнение

1800 лв.

да

да

1200 лв.

да

900 лв.

да

Не.
Вносителят е
починал
да

9
10

11

Нашето медицинско
поколение“, издаване
на алманах
„Художникът
Александър Петров“,
книга за живота и
творчеството на
художника
„Към корените на
предците- история,
традиции, образование
и култура“, издаване
на книга

2000 лв.

2000 лв.

да

да

1250 лв.

1250 лв.

да

да

1450 лв.

1450 лв.

да

да

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 159
Приемане на доклад за изпълнението на програмата
за развитие на читалищата от община Сливен за 2019 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
ЗНЧ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема доклада за изпълнението на годишната програма за
развитие на читалищната дейност в община Сливен за 2019 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ
ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗА 2019 ГОДИНА
Настоящият доклад обобщава годишните отчети на народните читалища
съгласно чл. 26а (4) от Закона за народните читалища и има за цел да информира
Общински съвет Сливен за дейността, финансирането, материалната база и числеността
на щатните читалищни работници във всички читалища на територията на община
Сливен и изпълнението на програмата за развитие на народните читалища от община
Сливен за 2019, приета с Решение №1388 / 13.12.2018г. на Общински съвет Сливен
І. СТРУКТУРНО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения, ЮЛНЦ, в населените места, които изпълняват и държавни
културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически
лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и
етническо самосъзнание. (Закон за народните читалища, чл. 2)
През 2019 година на територията на Община Сливен e имало регистрирани 55
народни читалища, с обща щатна численост 102 бройки. С три субсидирани щатни
бройки функционира и Регионален експертно- консултантски и информационен център
„Читалища”- Сливен. Без щатни бройки са читалищата “Хр. Кючуков 2013“нефункциониращо; „Г. С. Раковски 1929“, с. Раково - с решение на Комисията за
разпределение на държавната и общинска субсидия, читалището получава хонорар за
дейност, на солидарен принцип; „Христо Ботев“, с. Бинкос- читалището е с неуредени
документи и нелегитимни органи; „Йордан Русчев- Данко 2017“, което получи 0.25
субсидирана бройка за 2020г. Отчети за дейността си през 2019г. не е предало НЧ
„Христо Кючуков 2013”. Липсата на отчет за дейност е показател, че читалището не
работи съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища. Министерство на
културата е уведомено за ежегодната липсата на дейност на НЧ „Христо Кичуков
2013“, с молба да бъдат предприети действия по заличаването му от регистъра на
читалищата. Основен проблем в дейността на читалищата е спазване на стриктна
административна дисциплина и спазване на законоустановени срокове за провеждане
на Общи събрания, финансова отчетност и вземане на легитимни решения. За
съжаление и през 2019г. НЧ „Пробуда 1907“, с. Биково не намери подход спрямо
предотвратяване на междуличностните конфликти от страна на секретаря и
председателя на читалището и лица, интересуващи се от административната им
дейност. Читалището получи държавна субсидия за 2019г., но легитимността на взетите
решения на Общото събрание на читалището е в процес на съдебно обжалване.
Събранието от 2018г. също е незаконосъобразно, съгласно решение на Съда. Поради
тези причини, както и задълбочаващите се остри конфликти, които станаха достояние
на институции от цялата страна, Комисията по разпределение на държавната и
общинска комисия за 2020г. реши да преустанови превеждането на субсидията по
сметката на читалището до прекратяване на съдебните дела и изясняване на правното
функциониране на читалището. Основни мотиви за това решение са прозрачното
ползване на държавни средства и моралния ефект върху всички останали читалищни
ръководства. Не би следвало изискванията за спазване на законовите разпоредби да
важат за някои, а други системно да нарушават правните норми и да не понасят
отговорност. Освен всичко останало, съдебните дела костват финанси на читалището,

което в еднократен случай на право на защита е допустимо и оправдано, но ситуацията
в с. Биково стана нарицателна и дългогодишна.
Държавната субсидия за 2019 година беше в размер на 967980 лв. за 102
щатни бройки и разпределена според разпоредбите на Закона за народните читалища,
указанията на Министерствата на културата и финансите, съгласно всички изисквания
за прозрачност и отчетност. Проведени бяха легитимни заседания на Комисията за
разпределение на субсидията, съставена със заповед на кмета на Общината, в
изпълнение на разпоредбите на чл. 23 от Закона за народните читалища. Протоколът от
събранието е подписан без „особено мнение“. Държавната субсидия е предназначена за
обезпечаване на работни заплати, възнаграждения по граждански договори,
осигурителни вноски и издръжка, дейност, както и средства съгласно ЗЗБУТ. В рамките
на държавната субсидия бяха заделени средства, на солидарен принцип, в размер на
13440лв. за пенсиониране на читалищни работници от читалищата НЧ „Зора 1860“, гр.
Сливен; НЧ „Д-р Петър Берон 1934“, с. Тополчане; НЧ „Труд 1905“, Стара река; НЧ
„Светлина 1928‘, с. Сотиря. На основание чл. 26 (а), ал. 3 от ЗНЧ всички читалища,
получили държавна субсидия, сключиха договори с кмета на Общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решения на Общински съветСливен за подпомагане дейността на народните читалища през 2019 година са
отпуснати парични средства в размер на 18650 лв. както следва:
 НЧ 'Пробуда-1932', с. Камен- 1500.00 лв.
 НЧ 'Зора 1860' гр. Сливен- 6000.00 лв.
 НЧ 'Изгрев 1928' с. Драгоданово- 600.00 лв.
 НЧ 'Пробуда 1906' - гр.Кермен- 1500.00 лв.
 НЧ 'Светлина-1926', с. Селиминово- 1000.00 лв
 НЧ 'Х. Димитър - 1937', гр. Сливен - младежки фолклорен ансамбъл 'Браво'
- 1000.00 лв.
 НЧ 'Христо Ботев - 1897'- гр. Сливен- 1000.00 лв.
 НЧ 'Отец Паисий - 1936', гр. Сливен, кв. 'Речица'- 500.00 лв.
 НЧ 'Звезда 1928' с. Старо село- 500.00 лв.
 НЧ 'Христо Ботев 1936' с. Бяла- 500.00 лв.
 НЧ 'Пробуда - 1938' - с.Панаретовци- 1000.00 лв.
 НЧ 'Слънче-1928' с. Гавраилово- 1800.00 лв.
 НЧ 'Христо Ботев 1929' , с.Младово- 350.00 лв.
 НЧ 'Добри Чинтулов 1941', гр. Сливен- 500.00 лв.
 НЧ 'Искра-1932', с. Калояново- 300.00 лв.
 НЧ 'Светлина-1928', с. Самуилово- 600.00 лв.
За изразходването на средствата от субсидията, читалищата предоставят в
общинска администрация отчети, съгласно Договора. Всички целеви средства
предоставени от Общински съвет- Сливен се отчитат с необходимите за това
документи и в определен срок.
През 2019г. за подпомагане дейността на читалищата, Община Сливен отпусна
субсидия в размер на 20000 лв. Средствата се разпределиха на проектен принцип.
Първоначалното събиране и разглеждане на проектите се извърши от
вътрешноведомствена комисия, съставена със заповед на кмета на Общината.
Членовете на комисията изготвяха протоколи с решенията си, които биваха утвърдени
от Комисията за разпределение на държавната и общинска субсидии, също съставена
със заповед на кмета и включваща представител на всяко читалище. През отчетния
период бяха обявени две сесии. На първата сесия постъпиха 18 проекта за финансова

подкрепа. С Протокол №1 от 10.07.2019 г., комисия в състав: председател- Пепа
Димитрова-Чиликова /заместник-кмет/ и членове- Десислава Куртова- гл. експерт в
дирекция ОКВО, Дора Чанева- гл. експерт в дирекция ОКВО, Ина Николова- гл.
експерт в дирекция ОКВО и Николинка Милева- гл. счетоводител направление
„Култура“, подкрепи 10 читалища на обща стойност 14960 лв. и както следва:
1. Вносител: НЧ „ХАДЖИ ДИМИТЪР 1937“
Отпусната сума: 2000 лв.
Мотиви: стимулиране на младежите. Съставите при читалището участват
активно в културния живот на общината.
2. Вносител: НЧ „ЕДИНСТВО 1939“
Отпусната сума: 500 лв.
Мотиви: закупуване на вокални микрофони- 6 бр., ед. цена 43 лв.- обща
стойност 258 лв.; стойки за микрофони- 4 бр. на обща стойност 120 лв.; комплект
микрофони за барабани- 6 бр.
3. Вносител: НЧ „ПРОБУДА 1938“, с. Панаретовци
Отпусната сума: 1500 лв.
Мотиви: за закупуване на 10 бр. сукмани; 10 бр. потури; 10 бр. ризи на детски
танцов състав при читалището
4. Вносител: НЧ „СВЕТЛИНА 1928“, с. Самуилово
Отпусната сума: 1960 лв.
Мотиви: за закупуване на осветление, стелажи, климатик, пребоядисване,
комарници
5. Вносител: НЧ „ПРОБУДА 1932“, с. Камен
Отпусната сума: 600 лв.
Мотиви: закупуване на скарпини- 7 чифта дамски и 7 чифта мъжки
6. Вносител: НЧ „ЗОРА 1860“
Отпусната сума: 2000 лв.
Мотиви: закупуване на дрехи и аксесоари за балетния състав към читалището
7. Вносител: НЧ „ДАСКАЛ Д. ДИМОВ 1908“, с. Желю Войвода
Отпусната сума: 2500 лв.
Мотиви: десет броя мъжки ризи; десет броя женски сукмани; десет броя
забрадки за съставите към читалищата
8. Вносител: НЧ „СЛЪНЦЕ 1928“, с. Гавраилово
Отпусната сума: 2300 лв.
Мотиви: за закупуване на 12 бр. детски костюми за момичета и 20 бр. скарпини
9. Вносител: НЧ „ЗВЕЗДА 1928“, с. Старо село
Отпусната сума: 600 лв.
Мотиви: оборудване на етнографска сбирка
10.
Вносител: НЧ „ПРОБУДА 1906“, гр. Кермен
Отпусната сума: 1000 лв.
Мотиви: за закупуване на дамски носии- 6 бр.

Останалите 8 проекта бяха отложени или отхвърлени за разглеждане, поради
липса на пълна обосновка или финансов разчет или по несъотносимост към правила за
кандидатстване. Протокол №1 от 10.07.2019 г. беше утвърден с решение на Комисията
за разпределение на субсидиите, с Протокол от 19.07.2019 г. На втората сесия
постъпиха 10 предложения за финансиране. С Протокол №2 от 19.11.2019 г.
вътрешноведомствената комисия разпредели остатъка от 5040 лв. на:
1. Вносител: НЧ „ПРОСВЕТА 1946“, с. Божевци
Отпусната сума: 940 лв.
Мотиви: запазване и популяризиране на материалното и културното наследство
сред младите хора
2. Вносител: НЧ „СЪГЛАСИЕ 1938“, с. Чокоба
Отпусната сума: 500 лв.
Мотиви: закупуване на дамски бродирани ризи
3. Вносител: НЧ „СВЕТЛИНА 1930“, с. Чинтулово
Отпусната сума: 800 лв.
Мотиви: закупуване на 10 броя стилизирани дамски сукмани
4. Вносител: НЧ „ПРОБУДА 1934“, с. Ковачите
Отпусната сума: 1000 лв.
Мотиви: за закупуване на 10 броя мъжки тракийски ризи и 10 броя дамски
тракийски ризи
5. Вносител: НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1929“, с. Младово
Отпусната сума: 1800 лв.
Мотиви: за закупуване на мъжки ризи, потури и мъжки елеци за съставите при
читалището
Отново, неодобрените проекти са или неточни и с препоръка за корекции в
кандидатстването или неотговарящи на изискванията. Решенията бяха утвърдени на
02.12.2019г.
Всички одобрени и получили общинска субсидия читалища сключиха договори
с Община Сливен.
II. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (СГРАДЕН ФОНД)
Основна част от читалищата развиват своята дейност в сгради общинска
собственост. В град Сливен НЧ „Зора 1860” разполага със собствен имот, НЧ
„Карандила- джипси 2008” и НЧ „Йордан Русчев- Данко 2017“ се помещават в частни
имоти, а НЧ „К. Константинов 2013” не разполага със сграден фонд. Читалищните
настоятелства полагат грижи за поддържане и опазване на предоставения им сграден
фонд. Грижата на Общината за развитие на народните читалища се изразява както в
подкрепата, която им оказва за реализирането на проекти за подобряване на
материално- техническата им база, така и с финансирането и извършването на ремонти
на читалища със средства от Общинския бюджет.
III. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019г.
 Постигане на устойчивост на дейностите и услугите реализирани в
читалищата работещи с Фондация „Глобални библиотеки- България” на следните
читалища: НЧ „Зора 1860” – гр. Сливен; НЧ „Искра 1929” – с. Крушаре; НЧ „Пробуда

1906” – гр. Кермен; НЧ „Христо Ботев 1936” – с. Бяла; НЧ „Звезда 1928” – с. Старо
село; НЧ „Къньо Мераков 1928” – с. Блатец; НЧ „Слънце 1928” – с. Гавраилово; НЧ
„Юрий Гагарин 1962” – с. Новачево; НЧ „Просвета 1925” – с. Мечкарево; НЧ „Даскал
Д. Димов 1908” – с. Желю войвода; НЧ „Светлина 1926” – с. Селиминово; НЧ „Изгрев
1928” – Драгоданово; НЧ „Зора 1872” – с. Ичера
 Във връзка с изпълнение на Работната програма за 2019г. на
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, в
партньорство с Областна администрация- Сливен, 3 читалища от общината бяха
домакини и организатори на инициативи свързани с толерантността: НЧ "Хаджи
Димитър 1937", гр. Сливен; НЧ "Христо Ботев 1897", гр. Сливен и НЧ "Зора 1860", гр.
Сливен
 Библиотека „Зора“- място за неформално образование на местната общност.
Проектът е финансиран по програма „Ти и Лидъл за по-добър живот“
 Читалища от общината кандидатстваха в двете сесии по проект към МК по
програма“Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и
информираност“. Целта на програмата е обновяване на библиотечните колекции за
насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на
библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и
информация. Финансиране получиха:














НЧ „Искра 1929“, с. Крушаре- 1004лв.
НЧ „Ангел Димитров 1937“, гр. Сливен- 1616лв.
НЧ „Просвета 1935“, с. Глушник- 876лв.
НЧ „Зора 1860“, гр. Сливен- 2120лв.
НЧ „Дружба 1993“, гр. Сливен- 587лв.
НЧ „Звезда 1928“, с. Старо село- 891лв.
НЧ „Просвета 1925“, с. Мечкарево- 1791лв.
НЧ „Светлина 126“, с. Селиминово- 521лв.
НЧ „Слънце 1928“, с. Гавраилово- 969лв.
НЧ „Христо Ботев 1936“, с. Бяла- 627лв.
НЧ „Юрий Гагарин 1962“, с. Новачево- 1072лв.
НЧ „светлина 1928“, с. Самуилово- 1075лв.
НЧ „Искра 1928“, с. Градско- 850лв.

ІV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2019 г.

ЗАДАЧИ

В

Основните приоритети и направления в читалищната дейност през 2019 година
са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища, от общинската
културна политика, осъществявана на основание на нормативната уредба и са
ориентирани към развитие и обогатяване на културния живот в селищата на общината
и задоволяване потребностите на гражданите чрез:
- поддържане и развитие на материалната и материално- техническата база;
- развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната
дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
- запазване, укрепване и развитие на националното самосъзнание и културната
идентичност, на обичаите и традициите на българския народ;

- стимулиране на читалищните дейности за съхранението и популяризирането на
нематериалното културно наследство;
- разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата;
- осигуряване на достъп до информация и комуникация;
- изграждане на информационни центрове, провеждане на обучителни програми
и програми за превенции;
- партньорство с учебни заведения, пенсионерски клубове и неправителствени
организации;
- честване на всички значими местни и национални празници; организиране на
концерти, чествания на годишнини, събори, изложби.
V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
V - 1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Библиотечната дейност е основна в работата на читалищата. Всички читалищни
библиотеки работят съгласно Закона за обществените библиотеки. Читалищните
настоятелства полагат усилия за ежегодното обновяване на библиотечния фонд чрез
закупуване на нова литература.
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” предоставя подробен анализ за
дейността на читалищните библиотеки от общината. Анализът е изготвен от
специалистите на библиотеката въз основа на отчетите за дейността, базирани на
основните библиотечни показатели. Един от основните показатели, който дава
информация за развитието на библиотечните фондове като основа за качествено и
многоаспектно обслужване на потребителите е показателят „Набавени библиотечни
материали”. Анализът показва, че постигнатите резултати са по-ниски в сравнение с
изискванията на стандарта за библиотечно-информационно обслужване, но въпреки
това се наблюдава завишение на броя на набавените книги и други носители на
информация спрямо 2018г. с 405 бр.. Общият брой набавени библиотечни единици за
2019г. е 6055 бр. Това се дължи и на участието на библиотеки от общината в проект на
Министерство на културата „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене
и информираност“, както и на дарения. С най- много набавени нови заглавия през
2019г. са НЧ „Зора 1860“, гр. Сливен; НЧ „Отец Паисий 1936“, НЧ „Ангел Димитров
1937“, Гавраилово. Няма набавени книги в библиотеките на читалищата в Блатец,
Глуфишево и „Надежда 1950“- Сливен. Анализът дава информация и оценка за
изпълнението на основните показатели в читалищните библиотеки на база: брой
население, библиотечен фонд, брой читатели, заети библиотечни материали,
посещения, набавени библиотечни единици, отчислени такива, щатно разпределение и
квалификация на библиотекарите, читаемост, обръщаемост, обхванатост и
посещаемост.
Читалищата осъществяват целенасочена дейност с децата, учениците и младите
хора чрез реализиране на различни форми на дейност:
 подреждане на тематични витрини /изложби, табла/ за исторически дати или
известни писатели;
 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;

 читалища реализират дейности по проект „Българските библиотеки – място
за достъп до информация и комуникация за всеки”, Програма „Глобални библиотеки –
България”.
V- 2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Читалищата са пазители на традициите и основно място за развитие на
любителското творчество. Към читалищата в Община Сливен работят различни по
жанр самодейни състави, школи по изкуствата, клубове и кръжоци 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 „Д. Чинтулов 1941”, 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;
- 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;
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008”, НЧ „Зора 1960” в град Сливен,
НЧ” Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.2. Школи по изкуствата –НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”, в град
Сливен, НЧ „Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.3. Етнографски/музейни сбирки - Крушаре, Желю войвода, Гавраилово;
Ичера
През ваканцията почти всички читалища организират лятна работа с децата по
места.
VI. РЕАЛИЗИРАНИ НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ,
ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри”- НЧ „Пробуда 1932”, с.
Камен.
2. Регионален събор „С песните на Йовчо Караиванов”, с. Селиминово
3. Регионален фолклорен събор- „Кермен-2019”, гр. Кермен
4. Национален летен детско-юношески театрален фестивал, със съдействието на
Общински съвет Сливен- НЧ „Зора 1860”

5. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово
6. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с.
Мечкарево
Местни празници
1. Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен ; НЧ „Къньо Мераков 1928”, с.
Блатец
2. Местни кукерски игри- НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник; НЧ „Светлина 1928”
с. Сотиря; НЧ „Петър Берон 1934” , с. Тополчане; НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово;
НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен; НЧ „Пробуда
1929”, с. Горно Александрово; НЧ „Искра 1932”, с. Калояново; НЧ „Светлина 1928”, с.
Сотиря
3. Ден на лозаря и виното- НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево; НЧ „Изгрев
1928”, с. Драгоданово; НЧ „Пробуда 1938”, с. Панаретовци; НЧ „Искра 1932”, с.
Калояново
4. Лазаруване – НЧ „Д-р Петър Берон 1934”, с. Тополчане; НЧ „Светлина 1928”,
с. Самуилово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен; НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово, НЧ
„Хр. Ботев 1929”, с. Младово, НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово
5. Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла, НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово
6. Гергьовден – НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода ; НЧ „Отец Паисий
1928”, с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен;
Годишнини на читалища
1. НЧ „Единство 1939”, гр. Сливен- 80 г.
2. НЧ „Христо Смирненски 1944”, гр. Сливен- 75 г.
3. НЧ „Искра 1944”, гр. Сливен- 75 г.
4. НЧ „Пробуда 1929”, с. Горно Александрово- 90 г.
5. НЧ „Искра 1929”, с. Крушаре- 90 г.
6. НЧ „Светлина 1929”, с. Струпец- 90 г.
7. НЧ „Хаджи Димитър 1954”, с. Голямо Чочовени- 65 г.
8. НЧ „Христо Ботев 1929”, с. Младово- 90 г.
9. НЧ „Г. С. Раковски 1929”, с. Раково- 90 г.
През 2019 година можем да отчетем добри резултати в изпълнението на
Програмата за развитие на читалищата от община Сливен. Повече усилия могат да се
положат за организиране на инициативи за набиране на допълнителни средства за
развиване на дейност, свързана с пряката работа на читалището като културна
институция. Важно е да се обърне внимание на непрестанното обновяване на
библиотечния фонд на всички читалища, както и търсене на актуални дигитални форми
за привличане на читатели и посетители на читалищните библиотеки. Читалищните
работници и ръководства следва да работят на принципа задоволяване на
интелектуалните и административни потребности на местната общност, особено на
места, където няма училища, пощенски станции, източници на информация. Всички
председатели на читалища са преки ръководители и работодатели на читалищните
работници и следва да спазват стриктно условията на труд и административните
изисквания. Средствата, отпуснати от държавната и общинска субсидии трябва да се
изразходват целево и при пълна прозрачност. Експертите в Общинска администрация
работят в помощ и подкрепа на читалищните институции. През 2020г. препоръчваме
по- активна дейност и на служителите в Регионалния експертно-консултантски и
информационен център „Читалища“- Сливен, чрез организиране на актуални тематични
обучения и оказване на методическа подкрепа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 160
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
първото тримесечие на 2020 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 СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на община Сливен през първото
тримесечие на 2020 год.
2. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен през първото тримесечие на 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 161
Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2020 година съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1

ПРОГРАМА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА „НАУКАТА “
1. Международна Менделеева олимпиада по химия.
2. Международна олимпиада по философия.
3. Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота”, организиран от община
Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
4. Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за ученически индивидуални
проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от НДД, община Силистра,
Фондация „Еврика”, РИОСВ - Русе, ЦПЛР ОДК - Силистра.
5. Международна олимпиада по математика.
6. Международна олимпиада по физика.
7. Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”, организиран от община Созопол и
Сдружение „Радост на брега“, със съдействието на община Поморие.
8. Международна олимпиада по биология.
9. Международна олимпиада по химия.
10. Международна олимпиада по математическа лингвистика.
11. Международна олимпиада по информатика.
12. Международна олимпиада по география и икономика.
13. Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на детска и забавна
песен „Речни ноти”, организиран от община Тутракан, Общинския център за
извънучилищни дейности – Тутракан.
14.Международна олимпиада по астрономия.
15. Европейска олимпиада по информатика.
16. Балканска олимпиада по информатика.
17. Балканска олимпиада по математика.
18. Международният детски фестивал „Млади таланти” в гр. София в Националния дворец
на децата (НДД). Творбите на участниците в раздели: изобразително, приложно и фото
изкуства и литературно творчество.
19.Международен конкурс или състезание с поне 20 /двайсет/ участници от поне 3 /три/
държави.
НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА
„НАУКАТА“
1. Национален зимен математически турнир „Атанас Радев.“
2. Национално състезание по математическа лингвистика.
3. Пролетни състезания по информатика.
4. Национална олимпиада по руски език.
5. Национална олимпиада по френски език.
6. Национална олимпиада по италиански език.
7. Национална олимпиада по испански език.
8. Национална олимпиада по английски език.

9. Национална олимпиада по немски език.
10. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
11. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с
чуждоезиков профил.
12. Пролетни математически състезания.
13. Пролетно национално състезание по физика.
14. Национално състезание по компютърни мрежи.
15. Национално състезание „Виртуално предприятие“.
16. Национална олимпиада по техническо чертане.
17. Национална олимпиада по астрономия.
18. Национална олимпиада по география и икономика.
19. Национална олимпиада по информатика.
20. Национална олимпиада по физика.
21. Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за
ученици в гимназиалния етап“.
22. Национална олимпиада по биология и здравно образование.
23. Национална олимпиада по философия.
24. Национална олимпиада по математическа лингвистика.
25. Национална олимпиада по математика.
26. Национална олимпиада по информационни технологии.
27. Национална олимпиада по български език и литература.
28. Национална олимпиада по гражданско образование.
29. Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН (част от рамковата
програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“).
30. Национален летен турнир по информатика.
31. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“.
32. Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски,
руски и френски език.
33. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.
34. Национална олимпиада по история и цивилизация.
35. Младежката научна сесия „Приносът на Д.И.Менделеев за развитието на науката” .
36. Националният конкурс „Зелената планета” е част от Международния детски екологичен
форум. Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума
са руски и английски.
Приемат се творчески работи в следните номинации:
„Природата – безценен дар, един за всички” – конкурс за социално-значими
изследователски и проектни работи по екология.
„Експеримент в Космоса”- конкурс за училищни проекти за експерименти на борда
на Международната космическа станция.
„Природата и съдбата на хората”- литературен конкурс.
„Зелената планета през погледа на децата”- конкурс за рисунки.
„Еко-обектив”- конкурс за кинорепортажи.
„Многообразие на вековните традиции”- конкурс за отделни произведения и

композиции от природни материали.
„Мода и традиция”- конкурс за колекции модели дрехи от екологично чисти
материали.
„Съвременни технологии в услуга на природата”-конкурс за сайтове и web страници.
„Природа. Култура. Екология”- конкурс за солови и колективни изпълнения на песни
и театрални постановки, организатори фондация „Устойчиво развитие за България“ гр.
София.
37. Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка” с мото „Куба - 60 години
социален и духовен възход”, организатор Асоциация за приятелство „България-Куба“.
38. Националните състезания по науки и технологии с ученици по: природни науки,
екология и технологии (модули: природни науки, конструиране, алтернативни енергийни
източници – слънчева енергия) организатор с. Кранево, обл. Добрич.
39. Националните конкурси по наука и технологии с ученици по природни науки,
приложно-технически науки и естествени науки (икономика, програмни продукти, химия,
ХВП, електронни прибори, устройства и комуникационни средства, физика, астрономия,
космос, биотехнологии, биология, екология, енергийна ефективност) организатор с.
Кранево, Област Добрич.
40. Математически турнир „Иван Салабашев“.
41. Великденско математическо състезание.
42. Пролетно математическо състезание.
43. Национална математическо състезание „Питагор“.
44. Математически турнир „Черноризец Храбър“.
45. Коледно математическо състезание .
46. Национално състезание на физика „Турнир на младите физици“.
47. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“.
48. Национални олимпиади, състезания и конкурси с поне 30 /тридесет/ участници от поне
5 /пет/ общини.

РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ В ОБЛАСТТА „НАУКА И ТЕХНИКА“
1. Областен кръг на Национална олимпиада по руски език.
2. Областен кръг на Национална олимпиада по френски език.
3. Областен кръг на Национална олимпиада по италиански език.
4. Областен кръг на Национална олимпиада по испански език.
5.Областен кръг на Национална олимпиада по английски език.
6. Областен кръг на Национална олимпиада по немски език.
7.Областен кръг на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
8.Областен кръг на Национална олимпиада по техническо чертане.
9.Областен кръг на Национална олимпиада по астрономия.
10.Областен кръг на Национална олимпиада по география и икономика.
11. Областен кръг на Национална олимпиада по информатика.
12. Областен кръг на Национална олимпиада по физика.
13. Областен кръг на Национална олимпиада по биология и здравно образование.
14. Областен кръг на Национална олимпиада по философия.

15. Областен кръг на Национална олимпиада по математическа лингвистика.
16. Областен кръг на Национална олимпиада по математика.
17. Областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии.
18. Областен кръг на Национална олимпиада по български език и литература.
19. Областен кръг на Национална олимпиада по гражданско образование.
20. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг.
21. Областен кръг на Национална олимпиада по история и цивилизация.
22. Областни кръгове на Международен турнир „Математика без граници“ /зима, пролет,
есен/.
23. Областен кръг на Математически турнир „Иван Салабашев“.
24. Областен математически турнир „Проф. Д-р Симеон Табаков“.
25. Областен кръг на Великденско математическо състезание.
26. Областен кръг на Пролетно математическо състезание.
27. Областен кръг на математическо състезание „Питагор“.
28. Областен кръг на математически турнир „Черноризец Храбър“.
29. Математическо състезание „Мисля, следователно съществувам“.
30. Областен кръг на Коледно математическо състезание.
31. Ученически конкурс за доклад, реферат и историческо есе на тема освобождението на
Сливен, организиран от Народно читалище „Зора – 1860“ и с партньорството на Община
Сливен и Регионално управление на образованието – Сливен.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1. Международен конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов”- Кюстендил,
организатори: Народно читалище „Братство 1869”, община Кюстендил.
2. Международен конкурс за и нструменталисти и композитори „Музиката и земята”–
София, организатори: Фондация и НМ „Земята и хората”, СБМТД.
3. Международен фолклорен конкурс „ Пауталия”, организатори: община Кюстендил, НЧ „
Братство 1869”.
4. Международен младежки фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори”– Добрич,
организатор: община Добрич.
5. Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова”, Хасково, организатори:
община Хасково, СБК, СМТДБ, НМА, АМТИИ.
6. Международен клавирен конкурс „ Класика и съвременност“, организатор: НУМСИ „Хр.
Морфова“ – Стара Загора.
7. Международен флейтов конкурс, организатори:
Фондация „ Европейска музикална академия”, община Варна, НУИ „Д. Христов”- Варна.
8.Международен конкурс за класическа китара -Плевен, организатори: НУИ „П. Пипков”.
9. Международени детско-юношески хорови празници „Добри Войников“, организатор
Община Шумен.
10. Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти,
организатор Общински комплекс Дворец на културата гр.Перник
11. Международен фестивал на популярната музика „Откритие“, организатор фондация

„Откритие“ гр.Варна.
12. Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки“, организатор Община
Берковица.
13. Международен флейтов конкурс, организатор Фондация „Европейска музикална
академия“ гр.Варна.
14. Международен конкурс за цигулари и 44-ти Музикални дни „Проф.Недялка
Симеонова“, организатор Община Хасково.
15. Международен фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица“ - гр. Китен; организатори:
Организационен комитет, Община Приморско, Кметство –гр. Китен .
16. Международен фестивал за млади изпълнители на популярна музика и танци ,,Дъга над
Клептуза” - гр. Велинград; организатори: Община Велинград, ЦПЛР-ОДК, Сдружение
,,Велинградски звънчета“, ВГ,,Караоке“ –Велинград .
17. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Сребърна Янтра“ гр. Велико Търново; организатори: Сдружение „Сребърна Янтра-2003“, Община Велико
Търново.
18. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ - гр.
Шумен; организатори: Община Шумен, Общински младежки дом, Естрадно студио „Стани
звезда“.
19.Международен конкурс или състезание с поне 20 /двайсет/ участници от поне 3 /три/
държави.

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1. Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи” за изпълнители на народна музика,
организатори: община Русе и ОДЦ за култура и изкуство – Русе.
2. Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора, организатори:
Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“ и община Стара Загора.
3. Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов” –
Бургас, организатори: НУМСИ „Проф. П. Владигеров”, Областна управа –Бургас, община
Бургас, УН „Родни звуци”.
4. Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, организатор НГСЕИ –
Пловдив.
5. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене „Песенна
дъга над Кутев”, орг. НУФИ „Ф. Кутев”.
6. Национален конкурс по теория и история на музиката, организатор: НМУ „Л.Пипков”–
София.
7. Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НБУ, НМУ „Л. Пипков”– София.
8. Национален конкурс „ Проф. Парашкев Хаджиев”, организатор НМУ „Л.Пипков”София.
9. Национален конкурс за актова рисунка по натура, организатор: НГПИ „Св. Лука” –
София.
10. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, организатор: НУИИ „ Ил.
Петров”, НХА, София.
11. Национален конкурс за танцьори „Златна гега”,организатор: НУФИ„ Филип Кутев”–

Котел. МК.
12. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи клавиши” – Нови Пазар, организатори:
община Нови Пазар, НЧ „Хр. Ботев”.
13. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми”,
гр. Нови Пазар, организатори: община Нови Пазар и НЧ „Хр.Ботев”..
14. Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства, организатор: МК.
Провежда се в София и Трявна.
15. Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография
„Фото Академика”, организатори: Фотографска академия „Янка Кюркчиева”.
16. Национален конкурс „ Светослав Обретенов” - Провадия, организатори: МК, община
Провадия, СБК, СМТДБ, НМА „Проф.П.Владигеров”.
17. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”, организатор:
община Сунгурларе, област Бургас.
18. Национален конкурс за пианисти „Мила Михайлова” Варна, организатори: НУИ „Д.
Христов”, община Варна и Фондация „ М. Михайлова”.
19. Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков”,
организатор: НУМТИ „ Д. Петков”- Пловдив.
20. Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфееви таланти”- Пловдив,
организатори: АМТИИ–Пловдив и БНМФС- Пловдив.
21. Национален детско- юношески конкурс „Орфеева дарба”- София, организатор
„Национален форум Орфеева дарба”- София.
22. Национален конкурс за млади изпълнители на
добруджански народни песни и кавал „ Иван Георгиев”, с. Дъбовник, община Генерал
Тошево.
23. Национален конкурс за детска рисунка на тема „Трифон Зарезан“, организатори:
Община Сунгурларе, ОДК – Сунгурларе
24. Литературен конкурс за млади творци на името на проф. Боян Пенев – организатори:
Община Разград, Общност на писателите.
25. Национален конкурс „Пътят към славата“ /танц, поп вокал, инструменталисти, фолклор/
- организатор: Арт център „Кърнолски“ - Пловдив .
26. Национален конкурс за детска рисунка „ Наследници на Дечко Узунов“, организатори
Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов“-Казанлък.
27. Конкурс –изложба за детска рисунка „Моята Кукерландия“ - Ямбол, организатори:
Община Ямбол, Община Тунджа, Народно читалище „Съгласие –1862“ –гр. Ямбол
28. Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра” - гр.
Карлово; организатори: Община Карлово, Народно читалище „Васил Левски 1861” –гр.
Карлово.
29. Национален конкурс„Децата на България пеят, рисуват, танцуват” - гр. Шумен,
организатори: СУ „Сава Доброплодни”, Община Шумен.
30. Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон“,
организатори: Детски комплекс, Община Сливен.
31. Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения“- Добрич; организатори:
Регионален исторически музей –Добрич, в. „Добруджанска трибуна“.
32. Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора“ - гр.
Свищов, организатори: Община Свищов, Фондация „Ангели от Лим“, Първо българско

народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови -1856“.
33. Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен
„Родолюбие” - гр. Панагюрище; организатори: Община Панагюрище, Център за подкрепа
за личностно развитие –Панагюрище.
34. Национален литературен конкурс за средношколци „Петя Дубарова” - гр. Бургас;
организатор: Община Бургас.
35. Преводаческо ателие за млади преводачи – гр. София; организатори: Фондация
„Елизабет Костова „Съюз на преводачите в България.“
36.Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ - гр. Стара Загора,
организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина” –Стара Загора.
37. Национален танцов конкурс „България танцува” - гр. Димитровград; организатор:
Община Димитровград.
38. Парад на детската песен, организатор гр. Търговище, Център за подкрепа за личностно
развитие Обединен детски комплекс.
39. Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния календар за изяви по
интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД, София.
40. Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка и хумористична
литературна творба, организиран от община Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“,
Казанлък.
41. Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика: певци,
инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна и община
Варна.
42. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от Националния календар
за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив и
община Пловдив.
43. Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, организиран от
ЦПЛР-ОДК, Варна и община Варна.
44. Национален конкурс за класически, характерен и съвременен танц, организиран от
Община Бургас, ЦПЛР ОДК – Бургас.
45. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна разработка (проект) и за
есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоевград и община Благоевград.
46. Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци „Българска роза“,
организиран от ЦПЛР-ОДК „Св. Иван Рилски“ Казанлък и община Казанлък.
47. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР
ЦРД – Враца, и община Враца.
48. Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД, София.
49. Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.
50. Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, организиран от община Несебър
и ЦПЛР ОДК-Несебър.
51. Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска есен”, организиран от
община Враца и СУ „Отец Паисий”, Враца.
52. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата” от

Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
ГДПБЗН към МВР и НДД.
53. Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по интереси на
децата и учениците, организиран от Национален клуб „Родолюбие”, НДД и др.
54. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от НДД.
55. Национален литературен конкурс на тема „Чудо до поискване“ в рамките на
Национален фестивал на детската книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава
Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
56. Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои
в рамките на Национален фестивал на детската книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава
Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
57. Национален пленер за детска рисунка на тема: „Един ден, изпълнен с вълшебства“ в
рамките на Национален фестивал на детската книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава
Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
58.Национални олимпиади, състезания и конкурси с поне 30 /тридесет/ участници от поне 5
/пет/ общини.

РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ В ОБЛАСТТА НА „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1.Ученически конкурс за рисунка „Аз и моят град“, организиран от Община Сливен и
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.
2.Конкурс за коледна картичка „Весела Коледа за всички”, организиран от Художествена
галерия „Димитър Добрович“ и Сливенска митрополия.
3.Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“,
организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен .
НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТ
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ
СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
1. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния
спортен календар на МОН.
2. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на централната нервна система - един за календарната година за
съответната възраст и пол, определено от съответната лицензираната българска спортна
федерация/асоциация, администрираща спорта за хора с увреждания и отговарящо на
условията по букви „а” и „б”.
3. Финали на състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, автомоделизъм и
корабомоделизъм, включени в Националния спортен календар на МОН.
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ В ОБЛАСТТА НА „СПОРТА“
1. Финал на международно и държавно състезание/първенство на открито и/или закрито за

съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български
спортни федерации*.
*Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната
страница на ММС - http://mpes.government.bg
2. Олимпийски игри (ОИ), световно първенство (СП), европейско първенство (ЕП) и
балканско първенство (БП), включени в календарите на лицензираните български спортни
федерации по спортове.
Спечелил индивудуална награда в колективните спортове.
Постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6
участници в дисциплина или категория за възрастите от 8-12 кл и 8 държави и 12 участници
за възрастите от 1-8 клас.
ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА В ОБЛАСТТА НА „СПОРТА“
1. Финал на държавно първенство (ДП)* на открито и/или закрито за съответната
възрастова група и пол включени в календарите на лицензираните български спортни
федерации по спортове, вписани в регистъра на спортните федерации**, воден от
министъра на младежта и спорта.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на
закрила, се определят от лицензираните български спортни федерации и са обобщени в
справка, публикувана на електронната страница на ММС .
**Регистърът на спортните федерации e публикуван на електронната страница на ММС.
2. Финали на държавно първенство (ДП) за деца в риск по олимпийски вид спорт, включени
в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация*
Регистърът на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС.
Спечелил индивудуална награда в колективните спортове.
Постигнато класиране при минимум участие на 4 клуба и и при конкуренция от 6 участници
в дисциплина или категория за възрастите от 8-12 кл и 8 клуба и 12 участници за
възрастите от 1-8 клас.
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И УЧЕНИЧЕСКИ
СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ОРИЕНТИРАНЕ
1.Национален крос „ По стъпките на Васил Левски” с елементи на ориентиране Троян –
Орешак.
2.Купа „ Сакар”- организирана от инициативен комитет с. Черепово, общ. Харманли.
3.Купа „ Трите хълма” ( спринт, дълга дистанции ) Велико Търново.

4.Купа „ Дряново” ( две средни дистанции ) Дряново.
5.Купа „ Великден” ( масов старт, средна дист. –WRE, дълга дист. и спринт) Търговище.
6.ДП Спринт, средна дистанция и спринтова щафета.
7.Купа”Абритус” Разград.
8.Купа „ Сърнена гора” ( нощен старт и дълга дистанция ) Стара Загора.
9.Купа” Димитър Азманов”( средна дистанция ) Твърдица.
10.Купа „ Аглика” ( средна дистанция) Твърдица.
11.Състезание” Бодлите на розите”. Спринт, Средна и Дълга дистинация с. Енина, общ.
Казанлък.
12. WOD- Световен ден на ориентирането. В цялата страна.
13.Национална купа „ България” по ориентиране.
14.Купа „ Марица- изток” и купа” Раднево” (две средни дистанции) Раднево.
15. JWOC- Световно младежко първенство по ориентиране.
16.Купа „ Бургас” (спринт и две средни дистанции) Бургас.
17.Купа „ Варненско лято” Варна.
18.ДП – Коло-О ( спринт, дълга дистанция и щафети).
19.Ултращафета 5-7 поста.
20.Купа “Габрово” Габрово.
21.Купа” Идеал Стандарт” Севлиево.
22.Variant 5 Days –Купа „ Вариант 5” (5 старта) Сливен.
23. SEE (M) OC- Шампионат по ориентиране на Югоизточна Европа (Балканско).
23.Купа” Шуменска крепост – СИВЕН” Шумен , дълга дистинация и щафети.
24.ДП 12-18Г. и ДП Мастерс Елена( СК „ Браун тим) В. Търново.
25. Купа „Пловдив” (спринт и средна дистанции ) Пловдив.
26. Държавно първенство по ориентиране Маратон.
27. Купа „ Мисионис” Търговище”.
28. Купа „ Пазарджик” (две средни дистанции).
ЛЕКА АТЛЕТИКА:
1.Регионален турнир „ 3-ти март” – Сливен.
2. Регионален турнир” Димитровден” – Сливен.
3. Регионален турнир по хвърляния – Сливен.
4.Атлетическа лига „GO KIDS“.
5. МТ” Младост” –гр. Русе.
6. МТ” Руен” – гр.Руен.
7. МТ” Нови звезди”- гр. София.
8. МТ” Пловдив” гр. Пловдив.
9. МТ „ Самарско знаме” – гр. Ст. Загора.
10. Национални шампионати – зала и открито / зима и лято / за всички възрастови групи:
- Момичета и момчета под 14 и под 16г.
- Юноши и девойки под 18 и под 20г.
- Мъже и жени.
11. Национални шампионати – зала и открито / зима и лято / за всички възрастови групи:
- Момичета и момчета под 14 и под 16г.
- Юноши и девойки под 18 и под 20г.
- Мъже и жени.

ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО
1.Национален турнир „Ронин“.
2.Детски турнир „Светлина“.
3.Национална купа „Габрово“.
4.Международентурнир „Шисейкан“.
СПОРТНИ ТАНЦИ
1.Открити турнири в градовете: София, Бургас, Хасково, Сливен, Стара Загора, Чирпан,
Несебър, Варна, Казанлък.
2.Купа „България“.
АКРОБАТИКА
1.Международен турнир „Дунавска перла“ –Русе.
2.Международни турнири в Германия, Италия, Белгия.
3.Регионални първенства в градовете: Бургас, Айтос, Ямбол, Сливен и Горна Оряховица.
ДЖУДО/САМБО
1.Международни турнири в градовете Варна, Свиленград и Сливен.
2. Интернационалени турнири в градовете: Самоков, Илинден опън София, Аяка- гр.
Куклен, Прилеп/Македония/, Младост-Европа/Ниш Турнир Хасково, Панагюрище, Стара
Загора, Троян, Сливен, Мондзее-Австрия, Пазарджик.
3.Турнир „Гладиатор“ Пловдив.
4.Отворен турнир Дунавска купа- Русе.
5.Турнир „Недо Ранчев“ Ст .Загора.
БОРБА
1.Открити турнири в градовете: Дългопол, общ. Главница, с. Гергевец, Нова Загора,
Разград, Община Руен, Ямбол, Горна Оряховица, Шкорпиловци, Тополовград.
2.Турнир по борба „Злати Динев“ гр.Гълъбово.
3. Турнир по борба „Еньо Вълчев“ гр.Хасково.
4. Турнир по борба „Крали Бимбалов“- Царево.
5. Турнир по борба “Карахмед“ –гр. Калоян.
6. Турнир по борба „Новозагорска слава“, Нова Загора.
7. Турнир по борба „Динко Петров“ , гр.Стара Загора.
8. Турнир по борба „Иван Кръстев“- Ямбол.
9. Турнир по борба в памет на Илия Павлов.
10. Турнир по борба „Х.Мехмедов“-Лозница.
11. Турнир по борба „Продан Гарджев“ Средец.
КОЛОЕЗДЕНЕ
Открити купи :
1.Купа Пазарджик,
2.Купа „Милко Димов-Илия Кръстев“ Сливен.
3.Купа „Загорец“ Нова Загора.

4.Купа „Драг“.
5.Купа Бургас.
СКОКОВЕ НА БАТУТ И ПЪТЕКА
1.Купа „Север“.
2.Купа „Независимост“.

БОКС
1.Боксов турнир „Добри Загоров“- Сливен.
2.Коледен турнир „Севдалин Василев“.
3.СНЦ“Ханко“ гр.Гълъбово .
ПЛУВАНЕ
1.Турнир „-Пирин“- Благоевград.
2.Плувна купа „София“.
3.Плувен турнир „Свети Никола“ –Ниш.
4.Купа „Цветница“- София.
5.Турнир „Младост“—Пловдив.
6.Купа на талантите – София.
ТЕНИС НА КОРТ
1.Първенства в зала, открито и отборни до 10 г., до 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г.
2.ДТ в зала, открито и отборни о 10 г., до 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г. включени в
календара на БФТ.
3.Регионални турнири открито и отборни до 10 г., 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г.
включени в календара на БФТ.
4.Проект „3Т“ Тенис Тийн Талант“.
5.Тенисът спорт за всички.
6.ТТ “ AES-Тенис звезди“.
7.ТП „Киндер спорт“ .
АВТОМОБИЛИЗЪМ и МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ
1.Турнири, включени в календарите на АФБ и БФМ.

ПРОГРАМА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
ОБЩИНА СЛИВЕН - 2020 ГОДИНА
ВИД НА
СТИПЕНДИЯТА

УСЛОВИЯ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ

Стипендия ,,Хаджи Мина
Пашов”

Стипендията се присъжда на дете
или младеж от 16 - 25 годишна
възраст, класиран до шесто място на
форум от европейско или световно
ниво за предходната календарна
година.
Стипендията се присъжда на дете
или младеж от I до XII клас с поне
три значими изяви на национално и
международно ниво за предходната
година
Стипендиите се присъждат на дете
или младеж от I до XII клас с поне
пет значими изяви на национално,
регионално или местно ниво до трето
място за предходната календарна
година.
Финансовият стимул се присъжда на
дете или младеж от I до XII клас с
поне з /три/ значими изяви на
национално, регионално или местно
ниво, класиран до 3 място за
предходната година.

Годишна стипендия

Месечни стипендии

Еднократно финансово
стимулиране

ОБЩО

БРОЙ
ДЕЦА

64

РАЗМЕР НА
СТИПЕНДИЯТА /СТИМУЛА

ОБЩА
СУМА
ЗА 2020 г.
6 100 лв.

1

Годишната стипендия в размер на десет
минимални работни заплати за страната за 2020
година.
/ 1*610*10 месеца /

3

Годишни стипендии в размер на шест 10 980 лв.
минимални работни заплати за страната за 2020
година.
/ 3*610*6 месеца /

30

Стипендии за период от три месеца, размерът е
половината от минималната работна заплата за
страната за 2020 година.
/30*305*3 месеца /

27 450 лв.

30

Еднократно финансово стимулиране на дете в
размер на половин минимална работна заплата за
страната за 2020 година.
/ 30*305 /

9 150 лв.

53 680 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 162
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Второто тримесечие на 2020 година

На основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Второто тримесечие на 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2020 ГОДИНА

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2020 год.
2. Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на
читалищата от община Сливен за 2019 година.
3. План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен (2019-2020) за 2020 г. и
Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците от училищата на
територията на община Сливен, свързани със заниманията по интереси за 2020 г.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2020 год.
2. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Приемане годишните финансови отчети на търговските дружества със
100% общинско участие в капитала.
2. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2020 год.
3. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 163
Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето
за 2019 г. на Община Сливен и приемане на Общинска програма
за закрила на детето за 2020 г. на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал.
3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019
г. на Община Сливен.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. на
Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 164
Даване на съгласие на Община Сливен за кандидатстване с проектно
предложение по процедура BG05M9OP001-2.029 - „Интегрирани действия
за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020. Даване на съгласие за поемане на
ангажимент от Община Сливен за разкриване на 2 нови услуги, чието
изграждане е включено в Инвестиционната програма на Община Сливен,
финансирана по ОПРР 2014 - 2020, както следва: Център за временно
настаняване на бездомни лица, с капацитет 20 места; Кризисен център
за жертви на домашно насилие, с капацитет 20 места
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Община Сливен за кандидатстване с проектно
предложение по процедура BG05M9OP001-2.029 - „Интегрирани действия
за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020.
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 - 2020, както следва:
- Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет 20
места;
- Кризисен център за жертви на домашно насилие, с капацитет 20
места.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 165
Запознаване с изпратена покана и предварително даване на съгласие
за подкрепа на проект на град Мелитопол, Украйна по Програма "Местни
власти: партньорства за устойчиви градове", Лот 4, Бюджетна линия:
BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да участва като партньор в проекта
на град Мелитопол по Програма "Местни власти: партньорства за
устойчиви градове", Бюджетна линия (и): BGUE-B2019-21.020802-C1DEVCO.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен да подпише
необходимите документи, във връзка с подаването и изпълнението на
проекта.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 166
Запознаване с изпратена покана и предварително даване на съгласие
за подкрепа на проект на Брайт Иновейшънс (Израел),
с проектно предложение „Smart-IUE – Smart Interconnected Urban Europe
(Интерактивна взаимосвързаност на смарт-сити за малки
и средни европейски градове) по Програма „Хоризонт 2020
H2020-EIC-FTI-2018-2020”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен като партньор
на Брайт Иновейшънс (Израел), с проектно предложение „Smart-IUE –
Smart Interconnected Urban Europe” по Програма „Хоризонт 2020 H2020EIC-FTI-2018-2020”.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен или упълномощен от
него представител да проведе необходимите разговори и срещи, както и да
подпише всички документи нужни за участието на Община Сливен като
партньор на Брайт Иновейшънс.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 167
Даване съгласие за разделяне на поземлен имот
с идентификатор № 67338.843.1 – публична общинска собственост
в землището на гр.Сливен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл.78а от Правилника за приложение на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за даване съгласие за разделяне на
поземлен имот с идентификатор № 67338.843.1 – публична общинска
собственост в землището на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 168
Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП
и сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост
между Община Сливен и юридическо лице – сделка по ЗУТ

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 от
Закона за общинската собственост и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от Закона
за устройство на територията, чл. 39, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.6,
ал.1 от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ VII, кв.21, по плана на кв.“Пром. зона“, гр.
Сливен, като се образува нов УПИ VII, с отреждане „за промишлена и
складова дейност“ в кв.21 и към новообразувания поземлен имот се
предава свободна общинска площ от 1170 кв.м., представляваща част от
поземлен имот с идентификатор 67338.602.119 по кадастралната карта на
гр.Сливен.
ІI. Допълва раздел IV “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020г., приета с Решение
№ 64 от 30.01.2020г. на Общински съвет, гр.Сливен с терен с площ 1170
кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.602.119, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с нтп: за първостепенна
улица.
III. Обявява за частна общинска собственост, следнaта реална част
от общински поз. имот с идентификатор 67338.602.119, с площ от 1170

кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с нтп: за
първостепенна улица.
IV. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Крамар 2010“
ООД с ЕИК………, правото на собственост върху следния общински имот:
1. Реална част с площ от 1170 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 67338.602.119, с обща площ 103 706 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за първостепенна улица, при съседи: 67338.603.66, 67338.603.68,
67338.603.61 и др.
Оценката на 1170 кв.м. от ПИ 67338.602.119, изготвена от оценител
на имоти възлиза на 58 925 лв. (петдесет и осем хиляди деветстотин
двадесет и пет лв.), без ДДС.
V. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на УПИ VII, с отреждане „за промишлена и складова
дейност“ в кв.21, частта от поземлен имот с идентификатор 67338.602.119публична общинска собственост с площ от 1170 кв.м., придадена по
регулация, променя характера си от публична в частна общинска
собственост.
VI. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованото лице- „Крамар 2010“ ООД.
VІI. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собствеността на имота по т. IV.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 169
Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот
с идентификатор 67338.422.288 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“,
м. „Каменка“, между Община Сливен и физически лица

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за
общинската собственост и чл. 33, ал.1, т.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
Сливен и насл. на П. М. Т., върху следния недвижим имот, находящ се в
гр. Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.422.288
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени
със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, с
адрес на имота: гр. Сливен, местност „Каменка“, целия с площ от 1364
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: 5306,
при граници 67338.422.287, 67338.422.289, 67338.422.265, 67338.422.266,
67338.422.267, 67338.422.269, 67338.422.270, 67338.422.272, чрез делба на
нови самостоятелни имоти с проектни идентификатори 67338.422.387 и
67338.422.388, съгласно скица-проект № 15-282284/23.03.2020г. издадена
от СГКК гр.Сливен, при следните условия:
1.1. За насл. на П. М. Т. - УПИ VI-288 (с проектен идент.
67338.422.387), с отреждане: „за вилна сграда“, в кв.450, м.„Каменка“, с
площ 600 кв.м. Пазарната стойност на имота е 6522 лв. (шест хиляди
петстотин двадесет и два лв.), без ДДС;
1.2. За Община Сливен - УПИ VII-288 (с проектен идент.
67338.422.388), с отреждане: „за вилна сграда“, в кв.450, м.„Каменка“, с

площ 683 кв.м. Пазарната стойност на имота е 7424,21 лв. (седем хиляди
четиристотин двадесет и четири лв. двадесет и една ст.), без ДДС;
1.3. За Община Сливен – терен с площ от 81 кв.м., предаващ се към
съществуваща улица - ПИ с идент. 67338.422.272. Пазарната стойност на
реалната част от имота е 880,47 лв. (осемстотин и осемдесет лв.
четиридесет и седем ст.), без ДДС.
1.4. Страните не си дължат насрещни престации.
1.5. Не се дължи данък придобиване, съгласно чл. 11, ал. 4 от
НОРМД.
1.6. За делбата насл. на П. М. Т. дължат 2% административна такса,
съгласно чл. 55, т. 55 от НОАМТЦУППТОС върху цената на дела с повисока оценка.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за доброволна делба на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за
общинската собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 170
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в поземлен имот с идентификатор 67338.563.154, ул. „Нино ГосподиновБрадата“ № 14, кв. „Даме Груев“, гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.36 от Закона за собствеността и чл.33, ал.1, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел VI “Прекратяване на съсобственост” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2020г., приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на Общински съвет –
Сливен, с 21/305 ид.части от поземлен имот с проектен идентификатор
67338.563.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
адрес на имота: гр.Сливен, ул. „Нино Господинов-Брадата“ № 14, целия с
площ от 305 кв.м, съгласно скица-проект № 15-940918/16.10.2019 г. на
СГКК – гр. Сливен, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м),
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници:
67338.563.153, 67338.563.228, 67338.563.156, 67338.563.155, 67338.563.97,
актувани с АЧОС № 4140/18.03.2020г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и И. И. Д. с ЕГН ………. от друга, върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 67338.563.154 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен, ул.

„Нино Господинов-Брадата“ № 14, целия с площ от 305 кв.м, съгласно
скица-проект № 15-940918/16.10.2019 г. на СГКК – гр. Сливен, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на
територията: урбанизирана, при граници: 67338.563.153, 67338.563.228,
67338.563.156, 67338.563.155, 67338.563.97, актувани с АЧОС №
4140/18.03.2020г., идентичен с УПИ III-154 (три за сто петдесет и четири),
кв.487 (четиристотин осемдесет и седем), по ПУП на кв. „Даме Груев“, гр.
Сливен, одобрен със Заповед РД 15-136/05.032.1998г. на кмета на Община
Сливен, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 21/305
ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 1412
лв. (хиляда четиристотин и дванадесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 171
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в ПИ 67338.419.24, м. „Лозарски връх“, гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и К. Т. Г.
върху следния недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот
с идентификатор 67338.419.24, целият с площ от 814 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), м. „Лозарски връх“, гр. Сливен, с искане за
прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината,
представляваща 214/814 идеални части от ПИ 67338.419.24.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 5 845 лева (пет хиляди осемстотин четиридесет и пет лв.), без ДДС.
ІII. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 172
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в ПИ 67338.545.55, ул. „Баба Тонка“ № 44,
кв. „Клуцохор“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и П. Щ. П.
върху следния недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот
с идентификатор 67338.545.55, целият с площ от 320 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), ул. „Баба Тонка“ № 44, кв. „Клуцохор“, гр.
Сливен, с искане за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване
частта на Общината, представляваща 152/320 идеални части от ПИ
67338.545.55.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 16 790 лева (шестнадесет хиляди седемстотин и деветдесет лв.), без
ДДС.
ІII. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 173
Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се
в кв. „Промишлена зона“, 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 добавя:
ПИ с идентификатор 67338.601.221, кв. „Промишлена зона“, гр.
Сливен, с площ от 7933 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект, актуван с АОС № 4077 от 06.02.2020 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
ПИ с идентификатор 67338.601.221, кв. „Промишлена зона“, гр.
Сливен, с площ от 7933 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект, актуван с АОС № 4077 от 06.02.2020 г.
Начална тръжна цена 233 800 лева (двеста тридесет и три хиляди и
осемстотин лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 174
Продажба на имот - частна общинска собственост
с идентификатор № 67338.413.141, находящ се в м.“Сухата чешма“,
СО „Изгрев“, 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 добавя:
ПИ с идентификатор № 67338.413.141, находящ се в м.“Сухата
чешма“, СО „Изгрев“, гр.Сливен, с площ от 1 106 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м.), актуван с АОС № 4075 от 05.02.2020 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
ПИ с идентификатор № 67338.413.141, находящ се в м.“Сухата
чешма“, СО „Изгрев“, гр.Сливен, с площ от 1 106 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м.), актуван с АОС № 4075 от 05.02.2020 г.
Начална тръжна цена 18 330 лева (осемнадесет хиляди триста и
тридесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 175
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с. Крушаре, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І – Продажба, се добавя:
УПИ I, кв.1, с площ от 970 кв.м., отреден за жилищно строителство,
по плана на с. Крушаре, общ. Сливен, актуван с АОС № 1 от 26.01.1998 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
УПИ I, кв.1, с площ от 970 кв.м., отреден за жилищно строителство,
по плана на с. Крушаре, общ. Сливен, актуван с АОС № 1 от 26.01.1998 г.
Начална тръжна цена 6 100 лева (шест хиляди и сто лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 176
Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се
в с.Самуилово и 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 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя:
1. УПИ ІІ-28, кв.74, с площ от 276 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 262 от
17.02.2020 г.
2. УПИ V-20, кв.2, с площ от 475 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 263 от
17.02.2020 г.
3. УПИ І-общ., кв.28, с площ от 1250 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Глушник, актуван с АОС № 25 от 31.03.2005 г.
4. УПИ ІІ-общ., кв.28, с площ от 1200 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Глушник, актуван с АОС № 26 от 31.03.2005 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ІІ-28, кв.74, с площ от 276 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 262 от
17.02.2020 г.
Начална цена 2680 лева (две хиляди шестстотин и осемдесет лв.) без
ДДС.

2. УПИ V-20, кв.2, с площ от 475 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 263 от
17.02.2020 г.
Начална цена 4660 лева (четири хиляди шестстотин и шестдесет лв.)
без ДДС.
3. УПИ І-общ., кв.28, с площ от 1250 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Глушник, актуван с АОС № 25 от 31.03.2005 г.
Начална цена 6334 лева (шест хиляди триста тридесет и четири лв.)
без ДДС.
4. УПИ ІІ-общ., кв.28, с площ от 1200 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Глушник, актуван с АОС № 26 от 31.03.2005 г.
Начална цена 6081 лева (шест хиляди осемдесет и един лв.) без
ДДС.
ІІІ. 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 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 177
Продажба на имот- частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІV-430, кв.51 в с. Сотиря, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ ІV-430, кв.51, с
площ от 480 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Сотиря, актуван с АОС № 408 от 16.12.2019 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІV-430, кв.51, с
площ от 480 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Сотиря, актуван с АОС № 408 от 16.12.2019 г.
Начална цена 3916 лева (три хиляди деветстотин и шестнадесет 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 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 178
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІІІ, кв.53 в с. Чокоба, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ ХІІІ, кв.53, с площ
от 980 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на с.Чокоба,
актуван с АОС № 105 от 28.01.2020 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХІІІ, кв.53, с
площ от 980 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Чокоба, актуван с АОС № 105 от 28.01.2020 г.
Начална цена 6114 лева (шест хиляди сто и четиринадесет 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 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 179
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Кермен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет
гр. Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 год. със следните поземлени имоти общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 36779.62.534 с площ от 3300 кв.м,
начин на трайно ползване: деградирала орна земя, трайно предназначение
на територията: земеделска, м. „Азмака”, актуван с АОС № 189/10.04.2020
г., землище на гр.Кермен.
2. Поземлен имот с идентификатор 36779.62.535 с площ от 3819 кв.м,
начин на трайно ползване: деградирала орна земя, трайно предназначение
на територията: земеделска, м. „Азмака”, актуван с АОС № 190/10.04.2020
г., землище на гр.Кермен.
3. Поземлен имот с идентификатор 36779.62.536 с площ от 4118 кв.м,
начин на трайно ползване: деградирала орна земя, трайно предназначение
на територията: земеделска, м. „Азмака”, актуван с АОС № 191/10.04.2020
г., землище на гр.Кермен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 36779.62.534 с площ от 3300 кв.м,
начин на трайно ползване: деградирала орна земя, трайно предназначение
на територията: земеделска, м. „Азмака”, актуван с АОС № 189/10.04.2020
г., землище на гр.Кермен.
Начална цена: 4200 /четири хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 36779.62.535 с площ от 3819 кв.м,
начин на трайно ползване: деградирала орна земя, трайно предназначение
на територията: земеделска, м. „Азмака”, актуван с АОС № 190/10.04.2020
г., землище на гр.Кермен.
Начална цена: 4800 /четири хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 36779.62.536 с площ от 4118 кв.м,
начин на трайно ползване: деградирала орна земя, трайно предназначение
на територията: земеделска, м. „Азмака”, актуван с АОС № 191/10.04.2020
г., землище на гр.Кермен.
Начална цена: 5200 /пет хиляди и двеста/ 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 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 180
Предоставяне под наем, чрез публичен търг с явно наддаване
на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд
и земеделски земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи за една стопанска година /2020г.-2021г./
на физически и юридически лица

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от
Наредбата за управление и разпореждане със земеделски земи от
общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно
наддаване, свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд и
земеделски земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, подробно описани в раздел VIII. „Отдаване под наем и
аренда на земеделска земя” от Приложение 1 към Решение №
64/30.01.2020 г. за една стопанска година /2020г.-2021г./ на физически и
юридически лица.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да открие процедура по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и да сключи договори за
наем със спечелилите участници в търга.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181
Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост
без търг или конкурс за дейността на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗФВС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под
наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “ терен с площ 15
кв.м. за разполагане на временен преместваем обект, предназначен за
извършване на дейност на обекта за тото и лотарийни игри, находящ се на
регулационната граница на кв. 302, ЦГЧ, гр. Сливен“, в графа „площ“ се
вписва „15 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „за разполагане на
временен преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на
обекта за тото и лотарийни игри“.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс част от имот,
публична общинска собственост, представляваща терен с площ 15 кв.м.
за разполагане на временен преместваем обект, предназначен за
извършване на дейност на обекта за тото и лотарийни игри, находящ
се на регулационната граница на кв. 302, ЦГЧ, гр. Сливен, при следните
условия:
 Месечна наемна цена: 85 (осемдесет и пет) лева без ДДС;
 Срок за наемане: 10 (десет) години;

 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т.2 условия от настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 182
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска
собственост, находящи се в сградата на Основно училище
„Юрий Гагарин“ - Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 и
ал. 9, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 17, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под
наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “свободна площ 1
кв.м. от коридор на II-ри етаж в сградата на Основно училище „Юрий
Гагарин“ – Сливен – административен сектор“, в графа „площ“ се вписва
„1 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „за разполагане на автомат за
топли напитки (вендинг машина)“.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части
от имот, публична общинска собственост, представляващи:
2.1. Свободна площ 34 кв.м., преустроена като търговски обект,
разположена на I-ви етаж в сграда със застроена площ 720 кв.м. на
Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 350 (триста и петдесет) лева
без ДДС;
 Депозит: 700 (седемстотин) лева;
 Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;

 Предназначение: за продажба на закуски;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
2.2. Свободна площ 1 кв.м. от коридор на II-ри етаж в сградата
на Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен – административен
сектор, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без
ДДС;
 Депозит: 120 (сто и двадесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 6 (шест) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки
(вендинг машина);
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
3. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частите от имота по т. 2 и
сключването на договора със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 183
Отдаване под наем за временно възмездно ползване на терен от 400 кв.м.,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35660.18.3,
м.„Гергевец” – публична общинска собственост в землището на с. Камен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.30, ал.5 във връзка с чл.19 от Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, чл. 14,
ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1, т.3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приложение №2 към Наредбата за базисните пазарни цени на общинските
жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел II Отдаване под наем от приетата с Решение
№64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сливен Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год. с
поземлен имот с идентификатор 35660.18.3, м.„Гергевец” – публична
общинска собственост в землището на с. Камен, актуван с АОС №110 от
09.04.2020 г.
II. Дава съгласие за предоставяне под наем, без търг и конкурс, за
срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 35660.18.3,
м.„Гергевец” – публична общинска собственост в землището на с. Камен,
актуван с АОС №110 от 09.04.2020 г., на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
при месечен наем 450 /четиристотин и петдесет/лв. без ДДС на месец.
III. Възлага на кмета на общината да сключи договор за наем с
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД .
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 184
Отдаване под наем за временно възмездно ползване на терен от 400 кв.м.,
представляващ поземлен имот 082005, м.„Синият камък” – общинска
собственост в землището на с. Селиминово
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.30, ал.5 във връзка с чл.19 от Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, чл. 14,
ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1, т.3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приложение №2 към Наредбата за базисните пазарни цени на общинските
жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел II Отдаване под наем от приетата с Решение
№64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сливен Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год. с
поземлен имот 082005 с площ от 400 кв.м., начин на трайно ползване:
зелесена територия, м. „Синият камък”, землище на с. Селиминово.
II. Дава съгласие за предоставяне под наем, без търг и конкурс, за
срок от 10 години на поземлен имот 082005 с площ от 400 кв.м., начин на
трайно ползване: зелесена територия, м. „Синият камък”, землище на с.
Селиминово на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, при месечен наем 450
/четиристотин и петдесет/лв. без ДДС на месец.
III. Възлага на кмета на общината да сключи договор за наем
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД .
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
Предоставяне безвъзмездно за управление на общински нежилищни
имоти, общинска собственост на Дирекция на Природен парк
„Сините камъни“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3
от ЗОС, чл. 12, ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция на Природен
парк „Сините камъни“ – Сливен със седалище и адрес на управление: гр.
Сливен 8800, бул. „Цар Симеон“ №1Б, с Булстат: …….., представлява от
И. А. П. – директор, следните имоти:
1.1. Масивна едноетажна сграда с ид. №67338.405.4.1 със ЗП 49 кв.м.
с адрес: гр. Сливен, местност „Андреева чешма“, актувана с АОС
№2876/10.01.2012 г.;
1.2. Помещение с площ 9,90 кв.м. находящо се на втори надпартерен
етаж в масивна сграда на три етажа със сутерен (сграда кметство, здравна
служба и детска градина) в с. Сотиря, общ. Сливен, актувана с АОС
№12/05.06.2002 г.;
1.3. Помещение с площ 13,30 кв.м., находящо се на приземен етаж в
масивна двуетажна сграда (здравна служба, кметство) в с. Ичера, общ.
Сливен, актувана с АОС №3/02.07.1999 г.;
1.4. Помещение с площ 19,50 кв.м, находящо се на приземен етаж в
масивна сграда на един етаж – кметство в с. Калояново, общ. Сливен,
актувана с АОС №9/25.04.2001 г.;
1.5. Помещение с площ 18,02 кв.м., находящо се в масивна сграда на
един етаж (бивше училище) в с. Глушник, общ. Сливен, актувана с АОС
№3/20.10.1999 г.
Имотите описани по-горе се предоставят за срок до отпадане на
нуждата от тях.

2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията
двете страни, да организира предаването и приемането на имотите и
отрази промяната в АОС №2876/10.01.2012 г., АОС №12/05.06.2002
АОС №3/02.07.1999 г., АОС №9/25.04.2001 г. и АОС №3/20.10.1999 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

за
на
да
г.,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 186
Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение
по реда на §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

На основание §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ бр.62 от 2010г.), чл.45ж от ППЗСПЗЗ
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие за предоставяне като обезщетение на наследниците на
Й. К. И. следните поземлени имоти:
1. ПИ015025 с площ от 10.672 дка, нтп: ливада, девета категория на
земята, местност „При крушата”, землище на с. Изгрев, общ. Сливен.
2. ПИ015031 с площ от 19.944 дка, нтп: ливада, девета и десета
категория на земята, местност „При крушата”, землище на с. Изгрев, общ.
Сливен.
3. ПИ014004 с площ от 1.120 дка, нтп: ливада, девета категория на
земята, местност „При крушата”, землище на с. Изгрев, общ. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 187
Упълномощаване на представител на Община Сливен
в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава д-р Иван Колев Данчев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА” приемането на решенията от
т.1 до т.13 от дневния ред, определен в поканата за редовно Общо
събрание на акционерите, насрочено за 21.05.2020 г. /четвъртък/ от 11:00
часа в заседателната зала на болницата, намираща се в административната
и сграда на бул.”Христо Ботев” № 1, гр. Сливен.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното
Общо събрание на акционерите е насрочено да се проведе на 09.06.2020 г.
/вторник/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 188
Продължаване на срока на договора за управление на управителя на
„Диагностично-консултативен център 2 – Сливен” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал. 3 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Продължава договора за управление на управителя на
„Диагностично-консултативен център 2 – Сливен” ЕООД, Д-р Георги
Илиев, с още един мандат, поради показани добри финансови резултати,
считано от 16.05.2020 г. Всички останали клаузи в договора остават
непроменени.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен да продължи договора за
управление на „Диагностично-консултативен център 2 – Сливен” ЕООД с
Д-р Георги Илиев.
3. В едномесечен срок от продължаване договора за управление, Д-р
Георги Илиев да представи в Общински съвет – Сливен и на Кмета на
Община Сливен бизнес-програма за управление на „Диагностичноконсултативен център 2 – Сливен” ЕООД за следващите три години.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта от
обезпечаване дейността на дружеството, с което ще бъде защитен
обществения интерес.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 189
Утвърждаване на ценоразпис за добив на дървесина и продажба
на дърва за огрев за снабдяване на местното население, в това число лица
с увреждания с намалена работоспособност от горски територии,
собственост на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.2,
чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.46, т.2, чл.66, ал.1, ал.2, т.1 и т.3, чл.71 ал.1, т.1, т.4,
ал.2 т.1 б.”а”, т.3, ал.3 т.3, ал.5 т.3, ал.6 т.1, ал.7, 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”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава цени за добив (сеч, извоз, рампиране) на стояща
дървесина (Приложение № 1, 2 и 3).
2. Дава съгласие и Утвърждава ценоразпис за продажба на отсечена
дървесина (дърва за огрев) от временен склад в горски територии,
собственост на Община Сливен в размер на 5000 пространствени кубически
метра дърва и на 205 пр.м3 дървесина от отдели 178 „а“ и 180 „б“, намиращи
се в землището на с.Раково, община Сливен, задържани по ДП №
1170/2019г. на РУ МВР-Сливен, вх. № 1993/19г. на Районна прокуратура–
Сливен, след освобождаването им, за задоволяване на нуждите на местното
население, в т.ч. лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71%
за отоплителен сезон 2020/2021 год.
Възлага на кмета на Община Сливен да проведе процедура на
основание чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, 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, във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2
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 - открит конкурс за „добив на

дървесина“ и/или самостоятелно от ОП „ЗГВР“ чрез наемане на работници
да извърши добива на дървесина в подотделите от годишен план за 2020
год.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да утвърди (одобри) списъци
за снабдяване, с дърва за огрев на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71% на територията на
община Сливен.
4. Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за
снабдяване на местното население с дърва за огрев от населените места,
където Община Сливен разполага с горска територия и има предвидено
ползване на дървесина за местно население за планинските села на
територията на ТП „ДГС-Стара река“ (с. Стара река, с.Божевци, с. Средорек,
с.Изгрев и с.Зайчари) и на територията на ТП „ДГС-Сливен“- (с.Раково),
има право да закупи до 8 /осем/ пространствени кубически метра дърва за
огрев, след заплащане на цена 30,50 (тридесет лева и петдесет стотинки)
лева без ДДС или 36,60 (тридесет и шест лева, шестдесет стотинки) лева с
ДДС за 1/един/ пр. м3, съгласно Приложение 2 от настоящото решение.
Лицата включени в останалите одобрени списъци и непродадените от
временен склад дърва за огрев, да се реализират на цена по 35,00 (трийсет и
пет лева) лева без ДДС или 42,00 (четиридесет и два лева) лева с ДДС за
1/един/ пр. м3, съгласно Приложение 3 от настоящото решение. Плащането
на дървесината се извършва в касата на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси”. Транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
5. Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за
снабдяване на дърва за огрев на лица с увреждания, с намалена
работоспособност над 71 % от община Сливен има право да закупи до 4
/четири/ пространствени кубически метра дърва за огрев, на цена 28,33
(двадесет и осем лева, и тридесети три стотинки) лева без ДДС или 34,00
(тридесет и четири лева) лева с ДДС за 1/един/ пр.м 3, съгласно Приложение
1 от настоящото решение. Плащането на дървесината се извършва в касата
на ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”. Транспорта се организира и
заплаща лично от лицето.
6. Дава съгласие, след и по време на изпълнение на утвърдените
списъци, непродадените от временен склад дърва за огрев, да се реализират
на свободна продажба на физически и юридически лица по ценоразпис,
след подадено заявление в ОП „ЗГВР“, като минималната цената е 35,00
(трийсет и пет лева) лева без ДДС или 42,00 (четиридесет и два лева) лева с
ДДС за 1пр. м3 /един пространствен метър кубически/ дърва за огрев,
съгласно Приложение 3
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ на дървесина и крайна продажна цена на
дървата за огрев от временен склад, на хора с увреждания, с намалена
работоспособност над 71 %
за 1 (един) пространствен кубичен метър

Разходи за добив на дървесината /
продажна цена на дървата за огрев на местното население
Разходи за сеч и извоз до временен склад

лв./пр.м3 лв./пр.м3
без ДДС

с ДДС

15.50

18.60

Разходи за рампиране

2.00

2.40

Разходи за маркиране, експедиране

7.00

8.40

Административни разходи

2.00

2.40

26.50

31.80

1.83

2.20

28.33

34.00

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена
на дървата за огрев за местно население

Приложение 2

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ на дървесина и крайна продажна
цена на дървата за огрев от временен склад, съгласно чл. 71, ал.1, т.4 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“ за снабдяване на местното население с дърва за огрев
от планинските населените места, където Община Сливен разполага с горска
територия и има предвидена ползване по утвърден от Кмета на Община Сливен
списък за 1 (един) пространствен кубичен метър

Разходи за добив на дървесината /
продажна цена на дървата за огрев на местното население
Разходи за сеч и извоз до временен склад

лв./пр.м3 лв./пр.м3
без ДДС

с ДДС

15.50

18.60

Разходи за рампиране

2.00

2.40

Разходи за маркиране, експедиране

7.00

8.40

Административни разходи

2.00

2.40

26.50

31.80

4.00

4.80

30.50

36.60

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена
на дървата за огрев за местно население

Приложение 3

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ на дървесина и крайна продажна
цена на дървата за огрев от временен склад, съгласно чл. 71, ал.1, т.4 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“ за снабдяване на местното население с дърва за огрев по
утвърдени Кмета на Община Сливен списъци, непопадащи в Приложение 2 и за
нереализираната (непродадената) от временен склад дървесина извън утвърдените
от Кмета на Община Сливен списъци за 1 (един) пространствен кубичен метър

Разходи за добив на дървесината /
продажна цена на дървата за огрев на местното население
Разходи за сеч и извоз до временен склад

лв./пр.м3 лв./пр.м3
без ДДС

с ДДС

15.50

18.60

Разходи за рампиране

2.00

2.40

Разходи за маркиране, експедиране

7.00

8.40

Административни разходи

2.00

2.40

26.50

31.80

8.50

10.20

35.00

42.00

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена
на дървата за огрев за местно население

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 190
Одобряване на задание и разрешаване на изменение
на Общия Устройствен План на Община Сливен за имот
с идентификатор 67338.47.65 землище на гр. Сливен и одобряване
на задание и разрешаване на изработване на проект за подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.47.64 и
67338.47.65, м. „Сливенски кър“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за територия, в която попада имот с
идентификатор 67338.47.65 м. „Сливенски кър“, землище на гр. Сливен с
цел промяна на земеделската територия в територия „ССР - терени за
земеделски нужди с възможност за промяна на предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проекти за подробен устройствен
план – План на Застрояване за имоти с идентификатори 67338.47.64 и
67338.47.65 м. „Сливенски кър“, землище на гр. Сливен, с цел промяна на
отреждането на имотите съответно „За пункт за годишни технически
прегледи“ и „За складова база за съхранение на селскостопанска
техника“, като се спазят следните указания и условия:
 Изменението на ОУП на Община Сливен да обхваща територия, в
която влиза поземлен имот с идентификатор 67338.47.65, м. „Сливенски
кър“, землище на гр. Сливен;

 Изработения ПУП-ПЗ да обхваща имоти с идентификатори
67338.47.64 и 67338.47.65.
 Изменението на ОУП и изработаването на ПУП-ПЗ да бъдат
изработени във фаза– окончателен проект;
 Изменението на ОУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ,
Наредба №7 заправила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 191
Одобряване на задание и разрешаване на изменение
на Общия Устройствен План на Община Сливен за имот
с идентификатор 67338.47.60 землище на гр. Сливен и одобряване
на задание и разрешаване на изработване на проект за подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатори 67338.47.60,
м. „Сливенски кър“, землище на гр. Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.47.60 м.
„Сливенски кър“, землище на гр. Сливен с цел промяна на територията в
„Пп – предимно производствена територия“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на Застрояване за имот с идентификатор 67338.47.60
„Сливенски кър“, землище на гр. Сливен., с цел промяна на отреждането
на имота „За производствена и складова дейност“, като се спазят
следните указания и условия:
 Изменението на ОУП на Община Сливен да обхваща територия, в
която влиза поземлен имот с идентификатор 67338.47.60, м. „Сливенски
кър“, землище на гр. Сливен;
 Изработения ПУП-ПЗ да обхваща имоти с идентификатори
67338.47.60.

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 192
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 НН от
стълб №1, находящ се в ПИ 67338.437.446, от ВИ „3“, ТП “Башчардак“, до
ново ел.табло, разположено на югозападната граница на ПИ 67338.437.431,
с НТП „за вилна сграда“, за захранване на сграда в ПИ 67338.437.431 и
преминаващ през ПИ 67338.437.446, НТП „за друг поземлен имот за
движение и транспорт“, общинска собственост, всички в местността
„Башчардак“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 193
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
ел.кабел в землищата на с.Глуфишево и с.Чокоба, общ.Сливен

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 20кV от
съществуващ ЖР стълб №49 на ВЛ 20кV „Тракия“, находящ се в
регулационните граници на с.Глуфишево, общ.Сливен до съществуващ ЖР
стълб №18 на ВЛ 20кV „Крушаре“, находящ се в ПИ 000045 в землището
на с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през ПИ 000238 и ПИ 000237 в
землището на с.Глуфишево, с НТП „местен път“, общинска собственост и
ПИ 000045 в землището на с.Чокоба, с НТП „местен път“, общинска
собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод 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 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 и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 195
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за газопровод 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 газопровод от
съществуващ разпределителен газопровод Ф 279/6, с точка на
присъединяване в ПИ 67338.106.1, до Индустриален парк „Бършен“,
преминаващо през ПИ 67338.106.1 и ПИ 67338.107.1 с НТП „полски път“,
общинска собственост, съответно местности „Аркара коруч“ и „Чобанка“,
ПИ 67338.250.1 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост и ПИ 67338.1.1133 с НТП „за второстепенна улица“, общинска
собственост, всички в землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 196
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:

Срокът за предоставяне на отчети за изразходване на финансовите
средства, предоставени с Решение № 95/30.01.2020 год. и № 139/27.02.2020
год. на Общински съвет Сливен се удължава до 30.11.2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 197
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. П. Д. П. с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………….. за ежедневни
битови нужди;
2. П. С. Г. с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………………… за
лечение;
3. М. И. Д. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………………….. за
лечение;
4. И. Д. П. с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………………… за
лечение;
5. М. И. Д. с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………………….. за
лечение.
6. М. А. Д., с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
съпътстващи разходи;
7. М. Д. Б., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
съпътстващи разходи;
8. П. Д. Ж., с ЕГН ………… от гр.Сливен, …………….., за лечение и
съпътстващи разходи.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. Г. С. Р. с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………. за рехабилитация и
логопед на дъщеря й П. Й. Т. с ЕГН …………;
2. Е. Д. Д. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ……………………. за
ремонт;

3. А. Г. Т., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи;
4. С. Г. К., с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи;
5. Ж. А. А., с ЕГН ……….. от с……….., общ.Сливен, за лечение и
съпътстващи разходи;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/
лева за подпомагане на:
1. Ц. М. Ц. с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………………..;
2. Е. С. Б. с ЕГН ……….. от гр. Сливен ………………….;
3. К. И. Д. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………………….;
4. В. И. В. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………………….;
5. Д. Ж. П. с ЕГН ………. от гр. Сливен, …………………;
6. Т. Д. К. с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………………….;
7. К. Р. Х. с ЕГН ……….. от гр. Сливен, …….……………;
8. П. М. В. с ЕГН ……… от гр. Сливен, …………………..;
9. Н. Г. Б. с ЕГН ……….. от с. ………., общ. Сливен.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. С. И. Ш. с ЕГН ………. от с. …….., общ.Сливен, …………., за
лечение и съпътстващи разходи;
2. Й. М. В. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на М. Д. Ш. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………., за лечение.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. Д. П. Р. с ЕГН ………… от гр.Сливен, …………., за лечение и
съпътстващи разходи на детето му – М. Д. Р., с ЕГН ……….;
2. П. К. Н. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….., за лечение и
съпътстващи разходи на съпруга й – П. В. Н., с ЕГН ………….
VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок
до 31.07.2020г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 198
Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост
върху язовири, публична общинска собственост

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Държавата правото на собственост върху язовирите, публична общинска
собственост, както следва:
1. Язовир Злати войвода 3, поземлен имот с № 30 990.50.92, АОС
№ 70/13.12.2011 г., с НТП „язовир”, площ 14.221 дка;
2. Язовир Злати войвода 4, поземлен имот № № 30990.50.83, АОС
№ 69/13.12.2011 г., с НТП „язовир”, площ 9.998 дка.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 23.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

