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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО:ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА
СЛИВЕН, МАНДАТ 2019-2023
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА представяме Програма за управление на
Община Сливен за срока на настоящия мандат.
Основната цел на управлението е подобряване стандарта на живот, изграждане и
поддържане на съвременна инфраструктура, въвеждане на нова и удобна транспортна
система, постигане на привлекателна жизнена и работна среда, привличащи и
конкурентни условия за образование, бизнес и инвестиции, популяризиране на богат
културен календар, туристически атракции, и не на последно място – висока степен на
социална чувствителност и толерантност.
Принципите на управление през мандата, които залагат в програмата са:
 Открито управление и прозрачност на процесите;
 Финансова стабилност и дисциплина;
 Законосъобразност и целесъобразност при зачитане на морала и
обществените очаквания;
 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена
стойност;
 Диалогичност и партньорство.
Предвиждат се конкретни дейности за постигане на всеки от заложените
приоритети, които са свързани както с изпълнение на основните функции на
общинската администрация, така и дейности, които стимулират качественото
израстване на администрацията и изграждане на трайни партньорства.
Към настоящото предложение прилагаме пълния вариант на програмата, която
съдържа основни приоритети на управлението, дейности за изпълнение на основните
приоритети, срокове и очаквани резултати.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам
Общинския съвет да обсъди и вземе
Р Е Ш Е Н И Е:
1.

Одобрява Програма за управление на Община Сливен, мандат 2019-2023.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
МАНДАТ 2019- 2023

СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН

Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и обхваща мандат 2019 – 2023
година.

гр. Сливен, февруари 2020 г.

ВИЗИЯ:
СЛИВЕН – ГРАД С ВЪЗРОДЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ,
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВОТ
Да превърнем Община Сливен в привлекателно място за живот, в град с
добра жизнена и работна среда, като създадем оптимални условия за развитие на
бизнеса и пълноценна реализация на човешкия фактор чрез:
 подобряване на техническата и социалната инфраструктура на град Сливен с цел
привличане на нови посетители и инвеститори;
 подпомагане развитието на местната икономика, основаваща се на традиционни и
ресурсно обезпечени отрасли и внедряване на нови и високотехнологични
производства, типични за икономика, базирана на знанието; повишаване развитието
на туристическия потенциал;
 възстановяване и опазване на околната среда; намаляване на социалните различия и
запазване на културната идентичност в града; създаване на условия за по –добър
живота на всички жители и особено на младите хора и хората от социално слабите
групи;
 ефективна и отворена за гражданите и бизнеса местна администрация

ОСНОВНА ЦЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ МАНДАТА:

Подобряване стандарта на живот, изграждане и поддържане на съвременна
инфраструктура, въвеждане на нова и удобна транспортна система, постигане на
привлекателна жизнена и работна среда, привличащи и конкурентни условия за
образование, бизнес и инвестиции, популяризиране на богат културен календар,
туристически атракции, и не на последно място – висока степен на социална
чувствителност и толерантност

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ МАНДАТА СА:
 Открито управление и прозрачност на процесите;
 Финансова стабилност и дисциплина;
 Законосъобразност и целесъобразност при зачитане на морала и обществените
очаквания;
 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена
стойност;
 Партньорство и диалог.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ МАНДАТА СА:

Провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната
стабилност на общината, ефективно и икономично разпределение на разходите и
финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина;

Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна
градска среда, интегриран градски транспорт, балансирано развитие на централна
градска част, кварталите и селата в общината;

Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на
инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена жизнена среда за населението;

Повишаване
на
жизнения
стандарт
чрез
гарантиране
на
конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена
заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено
здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;

Насочване на инвестиции за развитие на качествен и интегриран
туристически продукт, популяризиращ марката „Сливен“ - базиран на уникалното
културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена
инфраструктура, богат културен и събитиен календар и нови атракции;

Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне
на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване;

Повишаване на сигурността на територията на общината и гарантиране
спокойствието на жителите, опазване на изграденото.

Оптимално използване на възможностите на международно, европейско и
национално финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на
местните, национални и европейски политики.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, СВЪРЗАНИ
С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от
местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, в сферата на:
 общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци
и такси, общинската администрация;

 устройството и развитието на територията на общината и на населените места в
нея;
 образованието;
 здравеопазването;
 културата;
 благоустрояването и комуналните дейности;
 социалните услуги;
 опазването на околната среда и рационалното използване на природните
ресурси;
 поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни
паметници;
 развитието на спорта, отдиха и туризма.
В своята съвкупност, широките сфери на компетентност и ангажираност на местното
самоуправление предполагат изпълнение на местни публични политики, които имат
пряко и ключово значение за социално-икономическото развитие на общината.
Като основна движеща сила на развитието на общината се приема съвместното
действие на публични и частни инвестиции в областите, които могат да осигурят
устойчив икономически растеж и развитие.
РАЗУМНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИE НА БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,
ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Огромно предизвикателство в началото на предходния мандат беше
изключително тежкото финансово състояние на общината.
Към края на 2015 г. Община Сливен бе най-задлъжнялата община в цяла
България. Работихме усърдно и в резултата на това стартираме новия мандат без
просрочени задължения и висящи съдебни претенции.
Финансовата стабилност на Общината е от ключово значение за всички. Когато
местната власт е силна, гражданите няма да плащат от джоба си за основни публични
дейности. Затова ще работим за:
 Балансирана бюджетна политика и разумно финансово управление
 От ключова важност за пълното оздравяване на финансите на Община
Сливен и превръщането й в силен икономически субект е продължаване на
балансираната бюджетна политика и усилията за налагане на финансова
дисциплина.
 Балансирана данъчна политика
 Добро партньорство с Министерството на финансите и Министерски
съвет

 Увеличаване на приходите, чрез увеличаване на събираемостта им
 Реинвестиране на приходите от продажба на имущество;
Провеждането на разумна политика по отношениe на бюджетната
стабилност на община Сливен, ще гарантира:
 Финансова стабилност;
 Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на
населението, при спазване на принципа на солидарност;
 Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси,
при спазване на строга бюджетна дисциплина;
 Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско
финансиране;
 Привличане на външно финансиране и средства от оперативни програми,
кохезионни и структурните фондове/СФ/ на Европейския съюз/ЕС/, Фондовете ФЛАГ и
ФУГ, публично-частни партньорства/ПЧП/, облигации, безлихвени заеми от ПУДООС
и други финансови инструменти;
 Създаване на благоприятен бизнес климат и добра инфраструктура за
привличане на нови външни инвеститори. Указване на пълно съдействие на желаещите
да инвестират в Община Сливен и региона.

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО
И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за
растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и
местоживеене.
Сливен не е само централната градска част. Затова през следващите четири
години обещаваме да работим активно с фокус върху кварталите. В тази насока
предвиждаме:
ГРАДСКА СРЕДА
 Благоустрояване на част от кв. „Дружба“
Планираме извършване на благоустройство на района около бл. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 и 16 на обща площ от 38,000 кв. м. Предвиждаме да има нови алеи, тротоари, кътове

за отдих, паркинги, детски площадки, многофункционална спортна площадка,
осветление и озеленяване.
 Благоустрояване на част от кв. „Сините камъни“
Планираме извършване на благоустройство на района около бл. 21, 22, 23, 24 и 27 на
обща площ от 31,000 кв. м. Предвиждаме да има нови алеи, тротоари, кътове за отдих,
паркинги, детски площадки, многофункционална спортна площадка, осветление и
озеленяване.
 Благоустрояване на част от кв. „Българка“
Планираме извършване на благоустройство на района около бл. 17, 18, 30, 31, 32,
33 и 37 на обща площ от 14,000 кв. м. Предвиждаме да има нови алеи, тротоари, кътове
за отдих, паркинги, детски площадки, многофункционална спортна площадка,
осветление и озеленяване.
ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ
 Основен ремонт на бул. „Хаджи Димитър“
Предвиждаме основен ремонт на улицата от светофара до ул. „Цар Освободител“,
пред сградата на Общината, с ново асфалтово покритие, нови тротоари, осветление,
зони за отдих, велоалеи и озеленяване.
Средствата за този проект са ни осигурени целево от правителството.
 Основен ремонт на бул. „Стефан Стамболов“
Предвиждаме подмяна на асфалтовото покритие на бул. „Стефан Стамболов“ по
цялата му дължина от бул. „Бургаско шосе“ до бул. „Панайот Хитов“.
 Основен ремонт на надлеза на пътя Сливен – Самуилово
Извършено е техническо обследване и предстои основен ремонт на надлеза, така че
да може да се ползва безаварийно и комфортно.
 Изграждане на улица в кв. „Даме Груев“
Източно от бл.42 в кв. „Даме Груев“ предвиждаме изграждане на улица, която да
осигури безконфликтния достъп от тази част на квартала до ул. „Радой Ралин“ и ул.
„Цар Симеон“.
 Внедряваме система за информация на пътниците
Планираме да въведем система, която на основните спирки да предоставя
информация в реално време за движението на превозните средства, а на всички спирки
да има информация за маршрута и разписанието.
 Внедряваме интегрирана билетна система
Планираме въвеждане на билетна система за самостоятелно валидиране на
билетите в превозните средства.
 Обновяваме спирките на градския транспорт в Сливен

Ремонтираме и изграждаме достъпна среда на 143 спирки на градския транспорт и
планираме и монтиране на 40 нови спиркови навеса.
Изграждане на нови велоалеи
Предстои да изградим 10 км. нови велоалеи по основните булеварди, както и ще ги
свържем със съществуващите в града в обща веломрежа. Поставяне на стоянки за
велосипеди на възловите места и пред административни сгради, училища и други
обществени места.
 Продължаване на работата по генералния план за организация на движението
След Централна градска част плана за организация на движението трябва да
обхване целия град
 Обновяване на електротранспорта
Предстои да рехабилитираме контактната мрежа и токоизправителните станции на
тролейбусния транспорт, да закупим шест нови тролейбуса, четири електробуса и
зарядни станции за тях. С това ще подновим цялата тролейбусна мрежа на града и ще
предложим нови превозни средства и в натоварените крайградски зони.
 Нова улица, която да пресече района на бившите казарми
Планираме изграждането на нова улица, която да свърже бул. „Хаджи Димитър“ с
бул. „Бургаско шосе“, пресичайки района на бившите казарми, която да сложи начало
на развитието на тази територия.
ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

По отношение на екологията и техническата инфраструктура екипът ни зададе
истински стандарт за добро управление. Ние искаме да живеем в „зелен“ Сливен и
реализираме концепция, която вече е оценена извън границите на Общината. Сливен е
градът с най-малко фини прахови частици и най-голям процент оползотворени
отпадъци.
В следващите четири години ще надградим постигнатото като работим за:
 Пускане в експлоатация на пречиствателната станция за питейна вода
Решени сме да доведем докрай проекта за пречиствателна станция за питейна вода.
Съоръжението е на 90% изградено, но до него няма довеждащ и отвеждащ водопровод.
След като повече от 10 години въпроса не е решен през следващия мандат ще построим
водопроводите и ще въведем в експлоатация пречиствателната станция.
 Изграждане на канализация на кв. „Речица“
Обект, на който са правени две първи копки, но реално нищо не е построено.
Подготвили сме проект, провели сме отчуждителни мероприятия, осигурили сме
финансиране и кв. „Речица“ ще бъде канализиран.
 Разширение на пречиствателната станция за отпадни води

Планираме извършване на разширение и модернизиране на пречиствателната
станция, така че да отговаря на съвременните технически изисквания.
 Разширение на системата за видеонаблюдение в общината
Планираме разширяване на системата за видеонаблюдение както на територията на
Сливен, така и в по-малките населени места.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ
Ние вярваме, че образованието е сила. То дава перспективи. Подобрявайки
образователната инфраструктура, инвестираме в бъдещето на децата. Искаме младите
хора да остават тук и да имат възможности за развитие. Затова през следващите четири
години планираме:


Подобряване на образователната инфраструктура в цялата община

Предвиждаме подобряване на прилежащата среда в детските градини и
училищата, подобряване на възможностите за спорт, достъп на деца със СОП,
модернизиране оборудването на специализираните кабинети;
 Реконструкция и цялостен ремонт на детска градина
„Звездица“ в кв. „Даме Груев“
Ремонт, за който се е говорило много години. Осигурили сме финансиране и
детската градина ще бъде ремонтирана;
 Реконструкция и цялостен ремонт на детска градина с яслени
групи „Елица“ в кв. „Сини камъни“ .
Предвиждаме ремонт и обновяване на детската градина;
 Разширение на училището в с. Тополчане
Още един незавършен от десетилетия строеж ще бъде завършен. Ще изградим
физкултурен салон, класни стаи и детска градина в училището, което приема все повече
ученици.
Основна задача на община Сливен при определяне на приоритетите, свързани с
образованието е изграждането, поддържането и усъвършенстването на отворена и
гъвкава ефективна система за функциониране и контрол, съгласно действащата
нормативна база.
Целта на работата ни е да формираме среда, в която децата, учениците,
родителите и гражданите да участват активно в процесите на системата, да създадем
условия за пълноценна, сигурна и достъпна среда за обучение, възпитание и труд на
младите хора.

КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Културата е това, което ни прави единен народ и е гаранция за нашето бъдеще.
Като българи имаме задължение да я съхраняваме, развиваме и предаваме на децата си.
Културата и традициите ни са най-ценния ресурс за развитие на туризма в Общината.
Вярваме, че Сливен има с какво да се гордее. Културно-историческото ни
наследство е важно за цялата страна и може да впечатли чужденците. Развитието на
културния туризъм може да даде нови приходи и работни места в Общината. Затова ще
работим за:
 Активно взаимодействие с културните институти на Сливен
Културните ни институти са богатство, което можем да използваме поефективно. Ще работим за подобряване на връзката на тези институти с образованието,
за да предложим на повече млади хора досег с културата и стимул за развитие на духа;
 Обновяване на къщите-музеи- обекти от национално значение
Едно от големите архитектурни и наситени с история богатства на Сливен са
къщите-музеи на Хаджи Димитър, на Добри Чинтулов и на Сливенския бит. Работим
по реализиране на проект за реставрация и укрепване на къщите, така че да ги
направим още по-атрактивни и да ги съхраним за поколенията след нас.


Реконструкция на Първата текстилна фабрика
Предвиждаме да продължим с дейностите по превръщането на Първата
текстилна фабрика в пълноценен и атрактивен музей, като ремонтираме частта, която
не се ползва в момента и изградим достъпна среда.
 Ремонт на зала Сирак Скитник;
 Благоустрояване и ефектно художествено осветление на места с паметници
на известни личности и обекти от културната инфраструктура;
 Атрактивни чествания на големите празници, възпитаващи в патриотизъм;
 Стимулиране на културни проекти от различни сфери на изкуството.
 Опазване и насърчаване на културното многообразие, диалога между
културите, зачитане на правата на културните и етническите малцинства
 Изграждане на културни мостове с европейски културни центрове и
градовете побратими на Сливен и привличане на средства по европейски
програми и проекти. Подпомагане творческия обмен и културния диалог.
Приобщаване на местната общност към значими културни събития,
разширяване социалния ефект от културните прояви не само в града , но и в
селищата на общината


СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Измерител за развитието на едно общество е отношението към хората в нужда.
Община Сливен продължава да развива системата си от здравни и социални услуги
така, че да отговорим на възможно най-голям кръг потребности на хората. Сливен -

това са хората. Затова ще продължим да развиваме системата на социални услуги чрез
следните мерки:
 Въвеждане в експлоатация на нова ясла
Работим по изграждане на нова ясла в кв. „Дружба“, за да отговорим на
повишеното търсене от страна на родителите;
 Обновяване на дворните пространства в яслите
Планираме да обновим съоръженията за игра на открито за нашите най-малки
съграждани;
 Изграждане на два нови социални центъра в района на Дома за стари хора
Работим по изграждането на Център за грижа за лица с умствена изостаналост и
Център за лица с психични разстройства, в които в среда, близка до домашната ще
бъдат настанени потребители от региона. По този начин Община Сливен продължава
политиката си да оказва целенасочена подкрепа на семействата
 Изграждане на център за временно настаняване на бездомни лица
До момента в общината не е имало такава социална услуга и с изграждането на
новия център целим да предоставим подкрепа на лицата, които по една или друга
причина са останали без дом и без възможност за самостоятелно справяне с проблема;
 Изграждане на кризисен център за жертви на домашно насилие
Предвиждаме да изградим център, който да дава временен подслон на жертви на
домашно насилие - проблем, който е във фокуса на общественото внимание
 Изграждане на нов социален център за деца
Предвиждаме възстановяване на още една емблематична за квартал „Клуцохор“
сграда, а именно бившето училище „Антон Иванов“, в която с партньорството на
Министерството на здравеопазването ще бъде изграден център за специализирана
здравно- социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински
грижи.
 Осигуряване на допълнителна патронажна грижа
Предвиждаме общината да осигури допълнителна патронажна грижа за хора с
увреждания и възрастни хора, като услугата е комбинирана за медико-социални грижи
и ще се извършва както от специалисти по здравни грижи, така и от социални
работници;
 Продължаване на инвестициите в общинските ДКЦ-та.
Ръководството на Община Сливен ще води активна политика в социалната
сфера, която предполага целенасочени интервенции за решаване проблемите на хора в
неравностойно социално положение. Ще се оказва социална подкрепа, както в самите
социални услуги, така, и от служителите на общинска администрация.
Интеграцията като подход трябва да се прилага, навсякъде където тя може да
замени традиционните форми на социално подпомагане, затова обръщаме специално
внимание на :

По-доброто планиране на услугите на местно ниво, по-ефективното
разходване и управление на финансовите средства, включително и на
делегираните бюджети, и оползотворяване на човешкия ресурс;


Поощряване въвеждането на социално предприемачество с оглед
постигане на трайна интеграция на уязвимите групи в обществото;

Използване на възможностите на Оперативните програми за
кандидатстване с различни проекти, които да обслужват потребностите на
гражданите на общината;

Създаване на условия за включване на бизнеса и гражданското
общество по отношение на пълноценно сътрудничество и подкрепа на децата и
семействата в риск.

Осигуряване на достъп до социалните услуги, разширявайки обхвата и
целевите им групи;
Община Сливен ще продължи да бъде ангажирана с провеждане на активна
политика за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване посредством:
 Гарантиране на качествени здравни услуги в детските ясли;
 Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в
училище;
 Подобряване на материално – техническата база в детските градини и ясли с
помощта на собствен и проектен ресурс;
 Изграждане на съвременни дворни пространства в детските градини и ясли;
ПОВИШАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА , МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ТУРИЗМА
В съвременния свят здравословният начин на живот и свободното време са все
по-ценени. Възможностите за спорт и отдих са все по-важни характеристики на
модерните градове. Затова не спираме да създаваме условия за спортуване и
атрактивни мероприятия за свободното време. Планираме през следващите четири
години много мерки за подобряване качеството на живот, сред които:
 Реконструкция и пускане в експлоатация на Военния стадион
За да има повече възможности за спорт на младите хора предвиждаме да
възстановим функционирането на Военния стадион
 Възстановяване на притегателната сила на Хамам баир
Ще продължим с мероприятията по възстановяване на инфра- структурата на
Хамам баир и ще създадем нови условия за активен отдих и спорт на гражданите
 Изграждане на нова отоплителна система на зала “Младост”
Планираме извършване на ремонт на зала „Младост“ и подобряване на
отоплителната система, за да тренират нашите деца в комфортни условия
 Надграждане на възможностите за провеждане на събития на
открито в крепост Туида
Планираме изграждане на многофункционална сцена и разширяване на
трибуните за да може това емблематично място да привлича повече събития за
сливенската публика
 Вдъхване на нов живот в колодрума на Сливен

Планираме извършване на ремонт на Колодрума и създаване на условия за
ползването му и за събития на открито
 Изграждане на площадка за скейтборд
По поречието на р. Асеновска в района на пазара ще изградим площадка за
любителите на скейтборда
 Основен ремонт и обновяване на лифта за Карандила
Предвиждаме основен ремонт на въжената линия с нови машини, ново въже,
нови седалки, така че да гарантираме функционирането й занапред и да направим
Карандила още по-атрактивно място за отдих
 Ремонт на плувния басейн
Стартираме първия етап от ремонта на 25-метровия плувен басейн, който ще
позволи пускането му в експлоатация
В съвременния свят здравословният начин на живот и свободното време са все
по-ценени. Възможностите за спорт, отдих и прекарване на свободното време са все поважни характеристики на модерните градове.
Затова не спираме да създаваме условия за спортуване и атрактивни
мероприятия за свободното време.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА
Създаването на условия за ускорено икономическо развитие е приоритет в
работата ни от първия ден на мандата. Всички статистически показатели се подобряват
през последните четири години. За да продължим да променяме Сливен и да постигнем
повече за хората тук, ще работим активно за:
 Създаване на общинско дружество за развитие на
„Индустриална зона Бършен“
Предвиждаме създаването на общинско дружество, в което да привлечем като
финансиращ партньор и държавното предприятие „Индустриални зони“, да изградим
всички комуникации и техническа инфраструктура, така че да сме в състояние да
предложим на потенциалните инвеститори готови за строеж терени на достъпна цена
срещу ангажимент за инвестиции и работни места
 Разширяване на пътя Сливен – Ямбол Сливен и Ямбол са
двата най-близки областни града в България.
С разширяването на пътя с още две ленти ще се постигне по-комфортно, побезопасно и почти наполовина по-бързо придвижване от единия до другия град. Това
на практика ще създаде една икономическа зона, която заедно с околните населени
места ще има население от близо 300,000 жители. Убедени сме, че това ще е един от
най-атрактивните за инвестиции райони през следващите години.
Ключово за съживяване на икономическото развитие на Сливен, както съдаване
на нови работни места неминуемо ще има въвеждането на проактивна политика за
привличане на нови инвестиции в общината. Мерките за привличане на инвеститори
ще са насочени не само към привличането на нови инвеститори в града, но и към

създаване на предпоставки съществуващите предприятия да разширяват бизнеса си в
Сливен, и да стартират нови предприемачески инициативи.
 Активно маркетиране на потенциала на общината, като място за
живот и бизнес, основно чрез изграждане на системен образ, разпространяването
му и по - активна роля на администрацията, основно в чужбина – партньорски
градове, финасовия принос и хоризонтални програми на ЕС и Европейско
икономическо пространство;
 Повишаване на качеството на човешките ресурси чрез активна
политика в сферата на училищното образование, особено след засилване на
функциите на общината по отношение управлението на училищната мрежа и
засилване на диалога професионални училища – висши училища в Сливен –
бизнес – община ;
 Гарантиране на сигурност и обществен ред;
 Насърчаване на стартиращи, малки и средни предприятия (МСП),
стимулиране на развитието на технологиите и иновациите;
 Задържане и развитие на човешките ресурси на територията на
общината;
 Поддържане на информационна база данни за съществуващите
обекти на територията на общината с инвестиционен потенциал, съдържаща
история, измерими показатели, статут, предназначение, инфраструктурно
обезпечение, потенциална употреба самостоятелно или в съчетание с други
обекти.
Като основни обекти – средоточие на инвестиционен потенциал, следва да се
откроят следните:
 Природен парк „Сините камъни” и местността „Карандила”;
 Индустриален парк „Бършен”;
 Сливенски минерални бани;
 Обекти с предишно военно предназначение, прехвърлени като собственост
на общината;
 Различни общински имоти (незастроени и застроени терени), сгради на
граждански обекти, които не се ползват по предназначение като училищни
сгради, публични учреждения, складове и други.
Визията на община Сливен в областта на икономическото развитие ще бъде
ориентирана към изграждане на социална и пазарна икономика посредством:
 Изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването и
разширяването на местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването на
нови работни места - такива, които са в преките правомощия на местната власт,
както и такива, които могат да бъдат реализирани на база сътрудничество с
държавата и социално- икономическите партньори;
 Насърчаване на инвестициите, свързани с технологичното обновление в
предприятията, с цел създаването на трайни работни места. Преките
възможности за въздействие са – политика по данъчно третиране, качествено
административно обслужване, могат да се добавят и адаптиране на изграждането
и поддържането на общинска инфраструктура и в зависимост от нуждите на
бизнеса, обособяване на нови терени за нови производства и разширяване на
съществуващите;
 Развитие на бизнес инфраструктурата, свързана с научните изследвания и
иновацията, телекомуникациите и ИКТ, околната среда, енергетиката и
транспорта;

 Гарантиране на социална интеграция на лицата в неравностойно
положение и борба срещу дискриминацията на пазара на труда;
 Засилване на човешкия капитал чрез реформа на образователните
системи - създаване на достатъчно квалифицирани кадри според нуждите на
индустрията;
 Изпълнение на мерки в областта на енергийната ефективност и ефективно
използване на възобновяеми енергийни източници;
 Взаимодействие с местния бизнес и браншовите организации относно
проучване на възможностите за адаптиране на образователната система съобразно
нуждите на бизнеса, с цел подготовка на достатъчно квалифицирани кадри за
нуждите на сливенската индустрия.
Изготвяне на актуални инвестиционни профили за представяне пред
потенциални инвеститори, чуждестранни партньори, както и при посещения в
побратимените градове и пред институциите на ЕС;


РЕД И СИГУРНОСТ
Повишаването на сигурността в общината е гаранция за спокойствието на
жителите и съхраняване на изграденото.
 Развиване на интегрирана система за видеонаблюдение
Ще работим за изграждане на интегрирана система с камери за
видеонаблюдение на ключови точки в града
 Продължаване на програмата за осигуряване на охрана на земеделската
продукция
Искаме да продължим и надградим мерките за осигуряване на патрули,
охраняващи земеделската продукция на производителите в общината
 Нулева толерантност към вандализма
Ще разработим мерки за прилагане на правилниците и законодателната норма,
свързана с опазване на градската среда.
Настоящата Програма за управление предвижда конкретни дейности за
постигане на всеки от приоритетите, които са свързани както с изпълнение на
основните функции на общинската администрация, но също така и дейности, които
стимулират качественото израстване на администрацията и изграждане на трайни
партньорства.
Управленската визия, заложена в настоящата програма, е базирана на
добрите практики на съвременно административно управление. Тя е ангажирана с
изграждането на съвременна, компетентна общинска администрация, която в
перспектива да се превърне в основен мотор за динамично развитие на общината.
При разработването на настоящата програма са отчетени многобройни
предложения от граждани на общината, препоръките на политическите сили,
представени в Общинския съвет. Градивността на отправените предложения,
демонстрира обща загриженост за успешното развитие на Община Сливен. Всички

предложения са взети предвид с дълбоко уважение и искрено убеждение за ефективно
партньорство при реализирането на всички проекти.
Програмата за управление на Община Сливен за периода 2019 – 2023 г. е
динамичен документ, чието реализиране в съответствие на ЗМСМА ще бъде отчитано
на годишен период, ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията, проблемите
и трудностите пред изпълнението на конкретните мерки и ще бъде подлаган на
актуализиране.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Одобряване на Доклад от годишна оценка за 2018 и 2019 година на
изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 1390 от 10.07.2014 г. Общински съвет - Сливен прие Общинския
план за развитие на Община Сливен 2014-2020 г. През 2018 г. е извършена
актуализация на плана, одобрена с Решение № 1348 от 15.11.2018 г.
Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Сливен (ОПР) е основен
документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача
да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социалноикономическо развитие на Общината, които трябва да бъдат постигнати през плановия
период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на съществуващия потенциал на
Община Сливен, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на
настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено
консултиране. Не на последно място, съобразно профила на общината, планът отразява
политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни

стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното
развитие.
Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) за реализацията на
ОПР се извършва междинна оценка към средата на периода на действие на документа,
която включва: 1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 2. оценка на
степента на постигане на съответните цели; 3. оценка на ефективността и ефикасността
на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки за изпълнението на плановия
документ. Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за
постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.
Чрез прилагането им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите
документи, които допринасят за регионалното развитие.
Приложеният доклад представя резултатите от годишната оценка за 2018 и 2019
г. на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен за периода 2014-2020 г. и
неговата актуализация от 2018 г. Докладът е изготвен в изпълнение на нормативните
изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1,
Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Методическите указания за разработване
на Национална стратегия за регионално развитие (2012 – 2020), регионални планове за
развитие от ниво 2 (2014 – 2020), областни стратегии за развитие (2014 – 2020).
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1 от ЗРР и чл. 42, ал. 1 от
ППЗРР, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе
следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява Доклад от годишна оценка за 2018 и 2019 година на изпълнението на
Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020.
Приложения:
1. Доклад от годишна оценка за 2018 и 2019 година на изпълнението на Плана за
развитие на Община Сливен 2014 – 2020 /на хартиен и електронен носител/.

ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет - Сливен и
неговите комисии за периода 01.07.2019-31.12.2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава
председателят на Общинския съвет да изготви и внесе за разглеждане два пъти в
годината Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии, който се
разглежда в открито заседание.
Предвид горното и на основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.12 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация предлагам Общинският съвет да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите комисии за
периода 01.07.2019 - 31.12.2019 г.

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
За периода от месец юли 2019 год. до месец декември 2019 год. Общински
съвет Сливен е провел 7 заседания, от които едно е тържествено заседание, посветено
на 26 октомври-Димитровден и Празник на гр. Сливен.

Обсъдените предложения са 177 броя. От тях 155 са внесени от Кмета на
общината, а 22 са внесени от общински съветници, както следва: Димитър Митев – 8;
Димитър Павлов -3; Соня Келеведжиева -2; Мария Григорова – 2; Георги Стоянов – 1;
Борислав Павлов -1; Дора Ескидарова -1; Мустафа Мустафов – 1; Лидия Димитрова -1;
Момчил Пантелеев – 1; Станимир Комбалов - 1 и Юлия Гавазова – 1.
В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е предвидена
възможност за включване допълнително в дневния ред на предложения, постъпили в
деловодството на общинския съвет до 12 часа на деня предшестващ заседанието. По
този ред в дневния ред са включени 10 предложения – 7 внесени от кмета на общината,
1 внесено от г-н Борислав Павлов, 1 внесено от от г-н Димитър Митев и 1 внесено от от
г-н Станимир Комбалов.
Дневния ред за заседанията на Общинския съвет се определя десет дни
предварително след консултация с Председателския съвет. Преди всяко заседание се
провежда пресконференция, на която Председателят, Заместник-председателите и в
някои случаи и Председатели на Постоянни комисии представят дневния ред и
коментират основни предложения, включени в него.
По важни решения, приети през отчетния период са:
-Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ на Къню Тодоров Жеков и на Божидар Андреев.
-Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен в партньорство с
„Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020,
Процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на
замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух” с проектно предложение на стойност до 11 000 000 лв., 100% от
които безвъзмездна финансова помощ. Упълномощаване на кмета на общината да
подпише „Запис на заповед” като обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта.
- Даване на съгласие на Кмета на Община Сливен да подпише
Споразумение за общинско сътрудничество между Община Сливен и „Пътнически
превози“ ЕООД за подготовката и реализацията на проектно предложение по
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна
програма "Околна среда" 2014 – 2020.
- Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по Проект
BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Сливен”, по Процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020г.
- Даване на съгласие на Община Сливен за кандидатстване с
проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и
интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства“, Компонент 1 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020.
Даване на
съгласие за поемане на ангажимент от Община Сливен за разкриване на 2 нови услуги,
за чието изграждане е получила финансиране по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 - 2020, както следва: Център за обществена подкрепа, с капацитет 100

места; Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните
семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги.
-Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по
Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно предложение
„Ремонт на фасади и смяна на фасадна дограма на старата сграда на Община Сливен”
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно предложение
„Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална
библиотека „Сава Доброплодни”
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с
проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и
историческа инфраструктура в Община Сливен“ по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура
BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.
- Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за
осигуряване на финансиране за реализацията на проект: „Интегриран проект за
развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в
Община Сливен“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически
атракции” по приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна Програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г.
- Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис
на заповед” като обезпечение на авансово плащане по Проект BG05M9OP001-2.0400069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Сливен”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
- Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен (2019-2020), План за изпълнение на
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Сливен (2019-2020) за 2019 г. и Програма за стимулиране на дейности и изяви
на учениците от училищата на територията на община Сливен, свързани със
заниманията по интереси за 2019 г.
Одобряване на Споразумение между Националния осигурителен нститут,
Агенцията за социално подпомагане и Община Сливен.
- Одобрени бяха съдебните заседатели за Окръжен съд –
Сливен и Районен съд – Сливен;
Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на
чистотата на територии за обществено ползване за 2020 г.
- Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2020 година и изпълнение на ползването на
дървесина от горски територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за
Лесофонд 2020г., при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8 от
05.08.2011г. за сечите в горите.
- Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2020 година.

През отчетния период беше Приет нов Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Изменени бяха следните нормативни актове:
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Правилника за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Градска мобилност” към Община Сливен
Най-активни в заседанията на общинския съвет са били общинските съветници –
Атанас Делибалтов, Георги Стоянов, Здравко Костадинов, Кръстинка Дечева, Соня
Келеведжиева и Христо Котов с по 2 изказвания и с по едно изказване Керанка
Стамова, Деян Дечев, Стефан Пасков, Йордан Лечков, Мария Григорова, Радослав
Кутийски, Момчил Пантелеев, Васил Петров, Минко Минчев, Станимир Комбалов и
Юлия Гавазова.
Настоящият Общински съвет бе конституиран на 11.11.2019 г., когато се
проведе първото заседание, свикано от Областния управител на област Сливен. На това
заседание общинските съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и
беше избран председател на Общинския съвет.
Общински съвет-Сливен се структурира на база представителство на
политическите партии в състава и включва:
17 общински съветника от ПП „ГЕРБ”;
10 общински съветника от ПП „БСП за България”;
2 общински съветника от ПП „Нова алтернатива”;
2 общински съветника от „Българска социалдемократическа партия;
2 общински съветника от „Възраждане”;
2 общински съветника от „Движение за права и свободи – ДПС”;
2 общински съветника от ПП „Съюз на демократичните сили”;
2 общински съветника от МК „БАСТА” /Баста,Земеделски съюз Ал. Стамболийски/;
1 общински съветник от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна” (ДВИЖЕНИЕ
21,Партия на Зелените, Движение ЗАЕДНО за промяна)
1 общински съветник от „Християндемократическа партия на България”.
Бяха сформирани следните групи общински съветници /ГОС/:
ГОС „ПП ГЕРБ“ в състав от 17 съветника;
ГОС „БСП за България“ в състав от 10 съветника;
ГОС „ДПС” в състав от 2 съветника;
ГОС „ПП СДС” в състав от 2 общински съветника
ГОС „МК „БАСТА” /Баста,Земеделски съюз Ал. Стамболийски/в от 2 съветника;
ГОС „Българска социалдемократическа партия” в състав от 2 съветника”.
На първото свое заседание за мандат 2019-2023 год. Общинският съвет избра
свой Председател и Временна комисия за изготвяне на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация. На второто и третото заседание от настоящия мандат
Общинският съвет избра заместник-председатели на съвета и определи съставите и
ръководствата на Постоянните комисии.
Постоянните комисии са провеждали редовно заседанията си и са приемали
становища по внесените за обсъждане в Общинския съвет проекти. От настоящия

мандат материалите за заседанията на Постоянните комисии се публикуват в т.нар.
„Защитена зона” в последния работен ден на седмицата предхождаща тяхното
заседание.
От приложените таблици е видна активността на постоянните комисии през
отчитания период.
СПРАВКА
за дейността на Постоянните комисии при Общински съвет-Сливен за периода
01.07.2019 г. – 11.11.2019 г.
/мандат 2015 г. – 2019 г./

№
По
Ред

Постоянна
комисия

Брой
членов
е

Брой
заседания

% присъстващи

Брой
разгледани
въпроси

1

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

9

8

95,83

125

13

10

92,31

99

9

7

58,73

38

13

8

86,53

95

13

8

79,8

77

10

10

91

107

9

10

98,89

152

14

7

69,39

64

12

8

71,88

77

10

9

71,11

64

7

9

96,83

52

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

СПРАВКА
за дейността на Постоянните комисии при Общински съвет-Сливен за периода
11.11.2019 г. – 31.12.2019 г.
/мандат 2019 г. – 2023 г./
№
По

11-12.2019г.
Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

Брой
разгледани

Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

въпроси
НУЗАОбС Председател:
Станимир Комбалов
ОСМС Председател:
Керанка Стамова
ЕИМСПИ Председател:
Иван Данчев
ФБИР Председател:
Юлия Гавазова
ИПУТТ Председател:
Радослав Кутийски
ОНКВ Председател:
Лидия Димитрова
ЗСЖП Председател:
Димитър Павлов
ДМС Председател:
Пламен Крумов
ОК Председател:
Мустафа Мустафов
ООСТСГС Председател:
Тодор Братанов
ПК по установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Момчил Пантелеев

11

2

100

63

15

3

93,33

46

8

2

93,33

21

12

2

79,17

49

7

2

100

41

11

2

86,36

34

10

3

100

90

13

2

96,15

26

12

2

95,83

38

7

2

92,86

37

7

2

92,86

3

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

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен от м.юли
до м. декември 2019 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация кметовете на общини организират изпълнението на актовете на
общинските съвети и два пъти в годината внасят отчет за изпълнението им два пъти в
годината. Предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнението на решенията на
Общински съвет Сливен, приети от месец януари до месец юни 2019 година.
Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет да приеме
следното
РЕШЕНИЕ :
Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския
съвет от месец юли 2019 год. до месец декември 2019 година.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН – община Сливен за 2019
г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните анализира дейността си през изминалата
година, като основното отчетено бе постигнатите значително завишени резултати в
превантивната й работа и занижен брой на образувани и разгледани възпитателни дела
по отношение на малолетни и непълнолетни.
В процеса на работа бяха водени и дела в Районен и Окръжен съд Сливен,
включително за лишаване и/или ограничаване на родителски права и учредяване на
попечителство на детето.
В изпълнение на основните й функции, предвидени в Закона за БППМН,
отчетено бе реализирането на предвидения в началото на календарната година план за
дейността й.
Разработени бяха допълнителни превантивни програми, включително спортни,
отговарящи на нуждите на целевата група от 8 до 18 г, като освен тематиката, свързана
с превенцията на противообществените прояви, се заложи и на нови програми с
позитивни послания и подпомагащи изграждането на личността на подрастващите.
Макар и нестандартни и иновативни броят на учениците, над 1500, пред които бяха
представени акцентите в тях, надмина предварително заложеното в Плана на
Комисията за годината.
Осигурени бяха ежедневни, безплатни дежурства от специалисти в специално
оборудван Консултативен кабинет, с 247 посещения за годината от деца и техните
семейства.
Реализираха се различни по вид, тематика и професионално ориентиране
обучения и супервизии, реагирано бе адекватно на възникнали в процеса на работа
трудности. Статутът на кабинета позволи в него да потърсят помощ и семействата на
деца, ненавършили 8 години и такива, които са навършили 18, но все още са ученици.
Отделно от консултациите, обществените възпитатели са работили
индивидуално с над 130 случая, като освен корекционно-възпитателната си дейност,
работят и с осъдени на „Пробация” непълнолетни, освободени от Социалнопедагогически интернати, ПД „Бойчиновци”, дават дежурства към Консултативен
кабинет, изнасят лекции по превантивни програми на Комисията.
За четвърта поредна година в организацията на превантивната й работа,
Комисията предостави възможност на училищата в община Сливен да организират
дейности в партньорство с МКБППМН, съобразявайки се със спецификата, възрастта,
етноса, желанията и интересите на своите възпитаници. Това позволи на 28 училища да

разработят свои програми и мероприятия, които да обхванат повече от 6 300 ученици
през цялата 2019г.
Реализира се Пролетен и Есенен футболен турнир за училищата от селата в
община Сливен, гр. Кермен и кв. Речица, като се проведоха квалификационни кръгове,
финалистите от които се състезаваха за призовите места и наградния фонд. За всички
отбори бяха осигурени футболни екипи и футболни топки. Целогодишно обхванатите в
спортните дейности ученици са над 200.
До края на месец май продължи и работата на обособения футболен отбор от
ученици от ромски произход, като най-добрите бяха картотекирани към областната
организация на БФС. Осигурена бе нужната екипировка, редовни тренировки и
явяването им във футболни двубои.
Въведоха се нови спортни превантивни ежеседмични занятия в още пет училища
в град Сливен, което позволи на над 250 деца да имат безплатен достъп до любим спорт
в свободното време.
Като финал на учебната година, за 50 от тях, бе организиран спортен лагер на
море. За значителна част от учениците това бе първи допир до морето, а 7 деца за пръв
път напускаха пределите на община Сливен
Продължиха и традиционните партньорства с институциите, имащи отношение
към подрастващите и училищата в община Сливен, като отново бяха реализирани две
изнесени методически обучения на педагогически съветници и представители на
Координационните съвети в училищата от община Сливен. Продължи и участието ни в
тематични родителски срещи с цел подпомагане максималната ефективност на работата
на училищните колективи.
В резултат на изпълнението на своите превантивни програми и дейности, в края
на 2019 г., Комисията отчете обхват на дейностите си при близо 9 300 малолетни и
непълнолетни в различните по вид и ангажираност превантивни програми
При изготвянето на доклада са спазени указания относно структура,
показатели и съдържание, съгласно писмо с изх.№РД-30-И-42/15.12.2016 г. на
Централна комисия за БППМН при Министерски съвет! В основата му е
представянето на постигнатите резултати в схематичен, табличен вид, предвид
предстоящата компютърна обработка на данните.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1,т. 23 от ЗМСМА и Раздел
II, чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема отчет за дейността на МКБППМН – Община Сливен за 2019 г.
Приложение № 1
С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ДОКЛАД на МКБППМН гр. СЛИВЕН за
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2019 г.
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА,
РАЙОННА) КОМИСИЯ
1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6,
ал. 2 от ЗБППМН).
На основание чл.7, ал. 2 от ЗБППМН е определен съставът на Местната комисия,
който се състои от:
Председател
Пепа Димитрова-Чиликова – Заместник кмет „Хуманитарни дейности”
Секретар – Лилия Радева – щатен секретар, в трудови правоотношения, няма промяна
след влязлото в сила ПМС 51/2006.
Членове : - представители на институции, имащи отношение към работата с деца,
превенцията на противоправното поведение и специалисти в работата с деца в риск.
1. Виолета Стоилова – юрист
2. Ана Станкова – юрист
3. Валентина Георгиева – юрист
4. Митко Митев –Директор ОУ „Братя Миладинови”
5. Таня Димитрова – старши експерт „Здравеопазване” в Дирекция „Социални
дейности, здравеопазване и спорт” - община Сливен
6. Емил Николов – инспектор „Борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни” – ОДМВР - Сливен
7. Йорданка Радева – журналист
8. Костадин Славов –Директор СУ "Х.М.Пашов"
9. Лидия Димитрова – педагог ППМГ „Добри Чинтулов“
10. Виктор Паскалев - старши експерт – психолог в отдел „РК” – Дирекция „Бюро
по труда” – Сливен
11. д-р Митко Баев - инфекционист
12. Снежана Кръстева – началник на отдел „Закрила на детето” – Дирекция
„Социално подпомагане” – Сливен.
13. Соня Гегова – педагог ПГЕЕ „М. Кюри”
14. Илонка Толева – старши експерт „Приобщаващо образование“ в РУО Сливен
15. Катя Колева – Заместник районен прокурор, Районна прокуратура Сливен
2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни
(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.
Щатен секретар, в трудови правоотношения, няма промяна след влязлото в сила
ПМС 51/2006.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.
1. Реализирани дейности от Вашата комисия:
1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст,
приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.
Представители на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните не са вземали участие в Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната
система. Исканите в отчетния формуляр данни, не са достъпни и не се предоставят
на екипа на Комисията.
1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от
МКБППМН - няма данни
1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Таблица 1.
Брой срещи
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и
родители
1.2.

Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни
психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни
ръководители.

Таблица 2.
Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца
3

Теми
«Приобщаващо
образование»

За шеста поредна година, МКБППМН организира обучения, съчетани със
супервизия на случаи, по които работят педагогическите съветници и психолози от
училищата в община Сливен. Провежда се в рамките на три или четири дни, като се
осигурява и квалифициран супервизор, обучител. Освен обучителя, Комисията
осигурява и разходите за транспорт на участниците.
С цел максимален обхват на възникналите в процеса на работа по случаите
въпроси, на обучението винаги присъства експерт „Приобщаващо образование“ при
РУО Сливен и началник отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално
подпомагане“ Сливен. При възможност от тяхна страна, в обученията се включва и
Заместник районен прокурор при Районна прокуратура Сливен, член на МКБППМН и
инспектор ДПС. На всеки участник се издава удостоверение за усвоените техники и
методи на работа.
Извън това, се провеждат две методически срещи с представители на училища,
съответно в началото на първи и втори учебен срок, на които се определят механизмите
за съвместна работа, предвиждат се и се планират промени, ако това е необходимо и се
надгражда над вече доказалата се като успешна работна практика по училищата.
1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете
данни
За отчетния период, представители на Комисията не са били включвани към
обществени съвети по училища
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата
си.
Участници
Родители

Брой дейности
2

Таблица 3.
Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
- консултиране на родители за повишаване на
родителски капацитет, решаване на възникнали семейни
конфликти и/или спорове.
- реализиране на програма за повишаване на
родителския капацитет по училища при организирани
тематични родителски срещи.

Настойници
Попечители

-

Към МКБППМН функционира Консултативен кабинет, с осигурен достъп седем
дни в седмицата. Помещава се в отделна сграда, което позволява на семействата да се
чувстват максимално спокойни от създадената доверителна среда и анонимност. В
много от случаите, по които работят обществените възпитатели в кабинета, се налага да
се пристъпва към семейно консултиране основно за договаряне на правила,
отговорности и приоритети в отглеждането на децата. Не са редки случаите, в които
родителите отсъстват и се налага придружаването на близки и роднини, при които са
оставени за отглеждане децата, да бъдат включвани също в горепосочените срещи.
Отглеждането на дете, особено от баби и дядовци, допълнително усложнява работата,
тъй като разликата във възрастта, разбиранията и приоритетите, които си поставят
двете страни са коренно различни. Това води до значително изостряне на отношенията,
като често децата прибягват до крайности като бягство от вкъщи или пребиваването
при приятели и/или съученици, обявяването им за издирване и други. Не са редки и
случаите, в които семействата „абдикират“ от грижите си за детето, с мотива, че не
могат да се справят и не знаят какво да правят освен прибягването до физически
наказания, което допълнително отдалечава и пречи на положителното развитие на
случаите.
В не малко от случаите, по които се е работило през отчетния период, липсва
изцяло родителска грижа в следствие на заминаването на родителите в чужбина, развод
и/или лишаване от родителски права. Има случаи и на деца, самостоятелно живеещи в
квартири, поради отдалеченост на постоянния адрес на семейството. Не на последно
място през годината е имало и случаи на деца, оставени да се „отглеждат“ от съседи.
1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
Малолетни
Непълнолетни
Общ брой деца
48
19
28
В работата на Комисията през отчетния период е имало 48 случая на малолетни
и непълнолетни лица, отглеждани при близки и роднини, но не е реализирано по
законоустановения ред НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО. Децата са
пребивавали в повечето случаи при баба и дядо, с тяхно съгласие, а родителите са в
чужбина за неустановен срок.

В един от случаите бе заведено дело от страна на Комисията за лишаване от
родителски права и на двамата родители, което в последствие бе спечелено. И двамата
родители са с нови лични отношения извън страната, а детето бе оставено на грижите
на баба, която почина, в последствие на прабаба, в дома на която живееха още роднини.
Това е довело до системно скитничество на малолетния, кражби и в последствие
въвличането му от по пълнолетни лица в други престъпления. Отделно от това момчето
бе станало крайно агресивно.
Никога не е посещавало учебно заведение, въпреки, че възрастта му отговаря на
6 клас.
Към момента малолетния е настанен в СПИ с.Варненци и за негов настойник е
определен директора на интерната. Изплаща се издръжка и от двамата родители, които
и до момента пребивават вчужбина и не спазват правото си на срещи с момчето.
1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Таблица 5.
Брой
Бро Теми
Брой
Проведени
й
участниц участниц
превантивни
и
и
програми
родители малолетн
и
Образователни
5
Умеем ли да
145
общуваме?
Как да
120
организираме
свободното си
време?
Всичко знам!
90
Скучно ми е!
150
Харесвам ли
се?
Асоциално
поведение

Насилие
деца

2

между

1

Наркотични
вещества, алкохол,
тютюнопушене

3

- Превенция
на насилието
сред
подрастващит
е
- Превенция
на ПП при
подрастващит
е
- Превенция
на насилието
сред
подрастващит
е
- превенция
употребата на
ПАВ
- превенция
употребата на

Брой
участници
непълнолетн
и
130

126
95
90

-

260

268

-

180

252

-

260

268

-

160

162

алкохол сред
подрастващит
е
- превенция
употребата на
тютюн и
наргилета
Сексуална
експлоатация
и
трафик на хора
Престъпления
и
противообществен
и
прояви,
свързани с жптранспорт
Здравни

-

-

-

-

2

Културни
Спортни

8

Радикализъм1
Общо

21

- социални и
хигиенни
умения
- пуберитет –
промените,
които ме
очакват
Реализират се
на територия
на 5 училища
в град Сливен
ив
училищата в
селата от
община
Сливен

-

-

Няма
подадени
заявки

252

140

1617

1531

-

Горепосочените програми се реализират на територията на училищата след
подадена заявка от педагогически съветник или класен ръководител при установяване
на съответната проблематика.
Успоредно с тях, Комисията продължава работата си по нововъведенета
практика през 2016 година, като в началото на всяка календарна година се провежда
работна среща с представители на училищните комисии за превенция. На всяко
училище се дава възможност да реализира собствени превантивни програми,
съобразени с интересите, възрастта и приоритетите, които си залагат, съобразно
проблемите, които срещат в работата си през годината.
Така на територията на общината през отчетния период в тази превантивна
програма се включиха 28 училища, които реализираха през учебната година различни

1

Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации
с екстремистки или радикален характер.

по вид, продължителност и включен брой деца в ателиета, отбелязвания на тематични
празници, дати от превантивния календар и други.
Основна цел на тази програма е да се усвоява свободното време на децата, което
позволява освен по-добра индивидуална и групова работа по места, също и обхват и
превенция на рисково поведение сред подрастващите чрез усвояване на различни
умения и навици.
По отношение на спортните програми, през отчетния период Комисията
стартира нови 5 по училищата в града.Освен традиционните спортни занимания по
футбол и организирането и провеждането на два пъти в годината, пролет и есен,
турнири между училищата в селата от община Сливен, гр. Кермен и кв. Речица, по
футбол, от 2019 г. се въведе и занимания по спорт в училищата от града, които заявиха
интерес и разполагат със собствени физкултурни салони. Достъпът до занятията е
отворен през цялата година, като са съобразени с учебната програма на учениците.
Провеждат се два пъти седмично, след предварително утвърден график.
Така от началото на годината, в училищата стартираха спортни занимания, както
следва:
- СУ „П.К.Яворов“ – спортни игри – посещавана от над 45 ученика,
включително и деца със СОП и обучителни затруднения и физически
увреждания;
- ОУ „П.Хитов“ – волейбол – посещава се от над 40 ученика;
- СУ „Й.Йовков“ – спортни игри и футбол – посещава се от над 35 деца, като
са обхванати ученици и от начален етап на обучение;
- СУ „К.Константинов“ – лека атлетика – посещава се от над 40 деца, като са
обхванати и деца от 1 клас. През изминалата години, участници в групите се
представиха на изключително високо ниво на общинско и национално ниво.
- ОУ „Ел. Багряна“ – олимпийско карате – посещава се от над 40 деца.
Основна цел в занятията са усвояване на умения освен за самозащита, но и за
самоконтрол и издръжливост.
В началото на месец юни бе организиран и 4 дневен спортен лагер с деца, които
редовно са посещавали занятията, повишили са своя успех и подобрили поведението в
училище. Това е и една от основните цели на програмата. Така 50 ученика, бяха
включени в него и прекараха 4 дни на морето, като значителна част от тях за пръв път
посещаваха море, а някои за пръв път напускаха общината. За Деня на дете бе
организирано и посещение на замъка в село Равадиново. Освен емоциите, които
преживя групата, като част от лагера бяха организирани и ежедневни тренировки,
демонстрация на усвоеното в съответния спорт и състезания между училищата.
Допълнително, Комисията е партньор на СУ „К. Константинов“ и Клуб по
плуване, като дофинансира организираните тренировки по плуване. Осигурени са и две
медицински лица, които осигуряват медицинското обслужване ва ползващите басейна.
През отчетния период се проведоха и три по-масови мероприятия, организирани
от Комисията.
Първото бе на 4 юни 2019 г., под надслов „Ваканция, здравей! Да играем
безопасно“. То бе организирано от ОД МВР Сливен, като Комисията бе партньор в
провеждането му, съвместно и с ЦПЛР Сливен. Участие в него взеха ученици от 5-6
клас на училищат в град Сливен и се проведе в 4 етапа, с различни по вид и сложност
състезания – от решаване на „листовки“ за безопасно движение, през разпознаване на
пътни знаци и сглобяването им, до преминаване на трасе с колело. Журито бе
съставено от съответните специалисти от ОД МВР. На финала, всеки от участниците
имаше възможността да се докосне до патрулните автомобили и мотори, с които се
извършва ежедневната дейност на органите на реда.

Второто бе посещението на известните сред подрастващите влогъри СТАН И
СТЕФ. Срещата с тях бе организирана в зала Сливен, където 350 ученика имаха
възможността да се срещнат лично с тях, направят снимка, вземат автограф. Акцент в
срещата и протеклата дискусия бяха проблемите, които срещат децата в ежедневието
си. Всяко от тях имаше възможност да зададе въпроси към гостите, да сподели тревоги,
да чуе съвет или как самите те са се справяли с подобни ситуации. Не на последно
място, посланията, които отправяха влогърите към децата, за едно по-безопасно и
радостно детство, бе припознато от участниците.
Третото мероприятие с проведе през декември месец и бе ново в дейността на
комисията. Състоеше се в конкурс – концерт, посветен на Коледните традиции и
обичаи. Конкурсът бе в две категории:
- Коледен танц/ритуал;
- Коледна песен;
Участие в него взеха 11 училища с над 150 участника, като всяко бе подготвило
възстановка на традициите на празника Бъдни вечер и Коледа. Съчетано бе и с
коледарски песни и Наричания. Целта бе повече деца да усетят Коледния дух не само с
подаръците, които очакват, но и с уюта и традицията на дома и семейството, които да
привнесат в празника. За жури на конкурсната програма бяха поканени представители
на НУФИ, гр.Котел.
1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на
ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на
компютър):
Таблица 6.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО

-

През отчетния период не са реализиране конкретни програми по горепосочените
теми, тъй като през периода 2018-2019 г. не е установена тази необходимост. В
предходни години, когато част от извършените прояви, обект на разглеждането на
възпитателни дела бяха и кражбите и унищожаването и повреждането на имущество на
БДЖ. Правеха се срещи по училища съвместно с представители на „Транспортна
полиция“. И към момента остава в сила договорката с институцията при необходимост,
да се поднови този механизъм на работа.
1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от
МКБППМН.
1.6.1. Брой деца преминали консултации.
Консултациите с децата и техните семейства отново се реализират в
гореописания кабинет. Освен деца и семейства с вече влезли в сила възпитателни мерки
по Закона за БППМН, към кабинета се насочват и деца и семейства с цел превенция
извършването на престъпления и противообществени прояви или деца в риск от
отпадане от училище в следствие на системно нарушаване на правилника на училището
или отсъствия. След първоначалните консултации, се предоставя възможност на

семейството да подаде заявка за работа към Комисията, която може да продължи до 1
година или в по-кратък срок, ако проблема се отстрани. Успоредно с корекцията на
поведението се работи и по изгражднето на взаимоотношения с околните, понижаване
нивата на агресивност и други, възникнали в процеса на работа проблемни зони.
Таблица 7. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

46

32

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

23

45

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

8

15

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

59

18

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

2

2

Таблица 8. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

4

9

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

2

7

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

-

3

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

-

-

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

2

2

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

Таблица 9. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
247
132

Непълнолетни
115

Таблица 10. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
69
23

Непълнолетни
46

Таблица 11. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
4
2
2
Таблица 12. Семейни консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
4
2
2
1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой
на техните извършители.
Таблица 13.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по
представените в отчета превантивни програми.
Таблица 14.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
Тираж
-

Теми
-

Всички реализирани превантивни програми от Комисията разполагат със
съответните презентации и/или филм, които се използват при срещите с
подрастващите. На хартиен носител не се издават информационни материали вече
втора година
2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към
Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за
предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.
Таблица 15.
Общ брой деца насочени от МКБППМН
Малолетни
16
7

Непълнолетни
9

Представители на отдел „Закрила на детето“ присъстват при разглеждането на
всяко възпитателно дело в Комисията. При обсъждане на всеки от случаите, съвместно
със състава по чл.11 от ЗБППМН, се преценява дали да се сезира съответния социален
работник и възпитателната мярка, която е най-удачна за налагане спрямо цялостната
ситуация около детето.
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни
заведения, са осъществени.
Таблица 16.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
2
1
1
3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни,
чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване
на престоя в тези заведения.
МКБППМН определя обществен възпитател за периода на ваканциите на
малолетни и непълнолетни от община Сливен. Проследява се тяхното поведение,
съдейства се по конкретно възникнали въпроси и проблеми. След освобождаване,
поради изтичане срока на престой в СПИ и ВУИ, отново се определя възпитател, чиято
основна цел е ресоциализацията на детето и насочването му, при възможност, към
училище и включването му в учебен процес. Съдейства се за усвояване на учебен
материал, ресоциализация в семейна и приятелска среда.
За напускащите ПД „Бойчиновци”, Комисията се уведомява писмено от
наблюдаващ инспектор. Механизма на работа с непълнолетните е същият, както при
напускащите СПИ и ВУИ.
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и
непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно
осъдени.

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни
деца
Условно осъдени

Таблица 17.
Брой дейности
1
1
1

Видове дейности
Обществен възпитател
Обществен възпитател
Обществен възритател

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи
непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на
условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от
25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация,
професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при
намирането на работа. Постигнати резултати.

Категории
Общ
неучещи и
брой
неработещи
непълнолетни
Неучещи и 1
неработещи,
напуснали

Таблица 18.
Брой на
Брой
обхванати в
продължили
обучения и
образованието
програми за
квалификация
си

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани
1

Брой на
започналите
работа

СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на 15
пробация

3

0

15

0

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълнолетни
По отношение на условно осъдени непълнолетни през отчетния период не е
подавана информация от Районен съд Сливен;
По отношение на осъдените на Пробация, се получава писмо за справка за
образувани и разгледани възпитателни дела по отношение на непълнолетния. На
основание на това писмо и чл.41,ал.1,б.Б от ЗБППМН, се определя и обществен
възпитател, който да работи с лицето и да допълва корекционната програма на
пробационния служител, съобразно случая и компетентностите, които има.
Таблица 19. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на
пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
През 2019 г. са разгледани 84 възпитателни дела в МКБППМН. Основен проблем са
АУАН за липса на лична карта и образуването и разглеждането на възпитателни дела
по отношение на малолетни и непълнолетни, настанени в трите ЦНСТ на територията
на град Сливен.
И през отчетния период проблемите при разглеждането им остава в осигуряване
присъствието на малолетните и непълнолетните, които са от селата в общината и
невъзможността на семействата да отделят средства за придвижването в определения
ден.
Друг проблем е мобилността на семействата от ромски произход, които заедно с
децата си отсъстват от територията на общината в няколко поредни месеца, основно
през лятото, което води до неколкократно отлагане или дори прекратяване на
съответните преписки при изтичане на законовия срок.
2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от
повторно извършване на противообществена проява от малолетни и
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН

При стартиране работа по всеки от случаите, обществените възпитатели отделят
нужното време и внимание за изготвянето на горепосочената оценка. Предвид
механизма на постъпване на случая в Комисията, чл.41, ал.1 или чл.41, ал.2 от
ЗБППМН се забелязва и значителна разлика в резултатите. Най-висок е рискът, който
се наблюдава при постъпващите по чл.41, ал.1,б.Б от ЗБППМН, непълнолетни, осъдени
на „Пробация“. Само един от случаите е с ниска степен. 9 от случаите са с висока
степен на рецидив. В останалите 5 степента е средна.
Успоредно с това и на основание резултатите от оценката се изготвя и
индивидуален план за работа с всяко от децата, в който са посочени конкретните
проблеми, механизми за работа, приоритети и цели, които трябва да се постигнат в
периода на провеждането на корекционно-възпитателната дейност. Всеки месец се
отчита извършената работа и се поставят възникнали проблеми или промяна на
обстоятелства около децата и съответния план се актуализира. В края на периода се
изготвя и индивидуална карта, обхващаща цялото развитие на случая, постигнатите или
не резултати и причините за това. При необходимост се удължава срока на дейността.
ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ
1. Наименование на помощния орган.
Консултативен кабинет и Център за социална превенция. Помещават се в
отделна административна сграда в специално оборудвано за нуждите помещение.
Осигурен достъп 7 дни в седмицата.
2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и
функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?.
(Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е
предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)
И двата помощни органа функционират с приети на Редовно пленарно заседание
Статути за дейността си.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Година

2019
2020
Прогноза за 2021

Таблица 20.
Плануван
брой Реално
усвоени
обществени
бройки обществени
възпитатели,
възпитатели
за
утвърдени от МФ по съответната година
Закона за държавния
бюджет
18
18
18
18

Изразходвани
средства
по
Наредба №2 на
ЦКБППМН
47170

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по
Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на
дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено
в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.
В МКБППМН Сливен обществените възпитатели подават ежемесечни отчети за
извършената от тях дейност. Комисията е приела свои вътрешни критерии за оценка на

работата им, освен посочените в нормативни документи. След подаването на отчетите,
Комисията, и в частност оперативното бюро по чл.7 от ЗБППМН, разглежда отчетите и
на база на критериите определя ежемесечните възнаграждения на обществените
възпитатели, като следи пряко работата по всеки един от възложените случаи.
2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От
кого са организирани и по чия инициатива?
Проведени две квалификации на екипа на Комисията и обществените
възпитатели. Едната е супервизия на случаи от пряката работа на възпитателите с
надграждащо обучение, засягащо конкретните теми.
3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности. – 17
4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно
изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на
обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря,
м. юни, 2017 г.
Оценката на работата на всеки от обществените възпитатели се извършва
ежемесечно от оперативното бюро. Секретарят на Комисията докладва при всяко
събиране за възникнали трудности в работата и съответните мерки, които биха могли
да се вземат за подобряване на ежедневната работа. Настъпвали са конкретни проблеми
с двама от обществените възпитатели през отчетния период, свързани с
конфиденциалността по работата по случаи, като веднага е запознат Председателя на
Комисията, оперативното бюро и са взети необходимите мерки.
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на
територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за
безнадзорни деца. Констатации и резултати.
По отношение на ДПС се работи в постоянен контакт, по съвместни случаи и не е
настъпвало събитие, което да провокира проверки. Инспекторите ДПС се помещават в
сградата на РУ Полиция Сливен.
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати
3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи,
относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни
заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения
вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на децажертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.
През отчетния период представители на Комисията са взели участие в три
проверки на територията на община Сливен, в които бяхме включени съвместно с
отдел „Закрила на детето”. Няма образувани възпитателни дела.
По отношение на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в
случаи на деца жертви или в риск от насилие, пряко участие в заседанията е вземал

секретарят на Комисията, като при реализирането на конкретни мерки е действано
съобразно разпоредбите и в партньорство с Районна прокуратура Сливен
4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати
резултати.
Посочените обходи се осъществяват съвместно с намиращия се на територията
на община Сливен Център за работа с деца на улицата и инспекторите ДПС. При
установяване на такива и по преценка на инспекторите ДПС се подава преписка за
образуване на възпитателно дело на установените лица и налагане на възпитателни
мерки.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
Няма възникнали проблеми през отчетния период
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи
и за какви нарушения? Няма възникнали проблеми през отчетния период
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И
ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО
НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
И
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ
НА
МАЛОЛЕТНИТЕ
И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ
През отчетния период местната комисия е реализирала на територията на
общината превантивни програми и дейности, които пряко касаят подрастващите и
реалните опасности, които дебнат в тяхното ежедневие. Официални предложения не са
правени, тъй като с всяка от институциите се работи пряко и почти ежедневно.
VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционновъзпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и
организации:
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
През отчетния период от Районен съд Сливен не бяха подавани условно
осъдените непълнолетни. В същото време, редовно се провеждат разговори със съдии
по конкретни случаи или постъпили предложения и се реагира на техни предложения и
поправки в предложения отправени до Районен съд Сливен.
През отчетния период няма възникнали проблеми в работата с Районна и
Окръжна прокуратура Сливен. Своевременно уведомяваме за наложените възпитателни
мерки, а представител на Районна прокуртура присъства на Заседанията на
МКБППМН; реализирани са срещи с юристите на МКБППМН, уеднаквени са
изискванията към предложенията, отправени до Районен съд Сливен.
През отчетния период няма възникнали проблеми в работата със следствените
органи. При постъпване на запитване или необходимост от информация се реагира
максимално бързо.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии
и др. Брой и теми.

Партнираме при някои от превантивните мероприятия, които се организират
през годината. През отчетния период това е състезанието „Ваканция, здравей! Да
играем безопасно!“, проведено съвместно и с ОДМВР Сливен
3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети
дейности за тяхното преодоляване.
През отчетния период не са възниквали проблеми в работата с гореизброените
институции.
ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и
теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета
на МКБППМН.
Проведени две квалификации на екипа на Комисията. Едната е супервизия на
случаи от пряката работа на възпитателите с надграждащо обучение, засягащо
конкретните теми.
През цялата година се провежда периодични срещи с обществените възпитатели,
на които се обсъждат индивидуално случаите, по които се работи и при необходимост
се супервизира от колега с опит в проблематиката или външен специалист за
надграждане работата по случая.
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните
семинари. – 12
3. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и
членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други
организации. Ако няма такива, моля, посочете причините!
През отчетния период представители на Комисията не са вземали участия в
горепосочените квалификационни форми, тъй като периодът им на провеждане
съвпадаше с организираната супервизия на Комисията и обществените възпитатели
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:
37500 лева.
ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. – 7560 лв.
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 21:
Таблица 21.
Получени средства по ЗДБ за
МКБППМН за 2019 г. – общо
(в лева)
109 980

Изразходвани средства от
МКБППМН за 2019 г. – общо
(в лева)
110 001

Необходими средства
за 2021 г. – общо (в
лева)
125 000

ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.
През последните години все по-усилено се говори за предстоящите промени в
системата, касаеща работата с малолетни и непълнолетни. На местно ниво не достига

никаква информация относно плановете и сроковете, в които се очаква да се случи
това. Липсата на информация води до демотивиране в работата ни, включително и
трудности по задържането на специалисти, с които се работи пряко.
ХІV. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:
1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя
и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на
местната комисия (ако има такава); факс на общината или местната
комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на Дирекция „Социално
подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.
Председател – Пепа Димитрова-Чиликова 044/611 102
Секретар – Лилия Радева
0896/788 857, 044/611 154; e-mail lradeva@abv.bg.
Информационен сайт - http://www.mkbppmn.sliven.net/
Помощни органи – Консултативен кабинет и Център за социална превенция –
не разполагат с отделни телефони.
ИДПС – 044/644 305;
Отдел „Закрила на детето” – 623 011; 625 083;

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма
на Община Сливен за 2019 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 19.12.2019 г. на редовно заседание на Консултативния съвет по туризма на
Община Сливен е разгледан и приет Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на
туризма на Община Сливен за 2019 година. Отчета е приет с Протокол № 6 на КСТ от
19.12.2019 г., приложен към настоящото предложение.
Съгласно чл. 14 от Правилника за дейността на Консултативния съвет по туризма
на Община Сливен, Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през
2019 година, подлежи на утвърждаване от Общински съвет.
Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 12, т. 1 от
Закона за туризма предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на
Община Сливен за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СЛИВЕН
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Настоящият отчет се извършва на основание чл.11 (1) от Закона за туризма и във
връзка с отчитане на изпълнението на Програма за развитие на туризма на Община
Сливен за 2019 година, приета с Решение № 1462/28.02.2019 г. на ОбС Сливен.
Отчетът се внася за приемане от ОбС Сливен, съгласно чл.13 (1) от Закона за
туризма.
Отчетът за изпълнение на Програма за развитие на туризма 2019 г. е приет на
редовно заседание на Консултативен съвет по туризма към община Сливен с Протокол
№ 6/19.12.2019 г.
Основна цел за развитието на туризма през 2019 година е реализиране на
конкретни дейности за привличане на повече туристи в Сливен и региона, удължаване
на техния престой, увеличаване на посещаемостта на културно-историческите и
природни обекти и създаване на нов и по-атрактивен имидж на град Сливен като
туристическа дестинация.
ПОСТИГАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ Е СВЪРЗАНО СЪС СЛЕДНИТЕ
СТРАТЕГИИ:
I. Организация на информационното обслужване на туристите;
II. Подобряване на маркетинга на местния туристически продукт;
III. Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм;
IV. Насърчаване на иновации в областта на туризма;
V. Повишаване на качеството на туристическия продукт, предлаган в общината
и подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти;
VI. Търсене на подкрепа от местната общност за създаване на устойчив
туристически продукт;
VII. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,
които допринасят за развитието на туризма;
ПО СТРАТЕГИЯ I
Организация на информационното обслужване на туристите беше извършено
следното:
1. Ежедневно актуализиране на общински сайт за туризъм /infotourism.sliven.bg/,
допълване с нова информация и допълнителна обработка за по-атрактивна визия.
2. Изработени тематични рекламни материали, представящи туристическите ресурси
на града. Изработени бяха четири вида книжки, които рекламират туристическите
обекти, културните и спортните прояви и събития. В отделно книжно издание са
представени местата за хранене и настаняване. Освен тези информационни книжки,
бяха отпечатани флаери, папки, пътни карти с местоположението на
забележителностите в града, визитни картички и други.

3. Надграждане на партньорства с Асоциация на собствениците на туристически
онлайн медии и туристическа платформа I love Bulgaria. Използва се възможността,
целогодишно, да се рекламира дестинацията като цяло и града в туристическите
платформи.
4. Информиране на туристите - онлайн и по телефон.
ПО СТРАТЕГИЯ II
Подобряване на маркетинга на местния туристически продукт беше извършено
следното:
1. През тази година Община Сливен взе участие в редица туристически изложения,
някои от които с международно участие – Ваканция и СПА Експо 2019, София; Вашата
ваканция – Бургас 2019; Русе; София
2. През 2019 г., общината взе участие в множество национални и европейски
инициативи – Нощ на музеите, Нощ на учените, Европейски дни на наследството.
3. Подготвени многобройни медийни съобщения, интервюта и статии за всички
дейности, чрез които се цели увеличаване на посетителите-гости и туристи на града.
Използвани бяха различни информационни канали за популяризиране на град Сливен
като атрактивна туристическа дестинация.
4. Установени са трайни партньорски контакти с:
 Министерство на туризма – рубрика „Добри практики”- четири публикации,
отразяващи кампания „Стани приятел на Сливен”, Средновековен събор „Помни
славата”-крепост Туида, културно-историческо наследство – гр. Сливен
 Вестник „Труд”
 Вестник „Монитор”
 вестник „24 часа”
 вестник „Стандарт”
 Дарик радио
 Канал 6 –телевизия Сливен
 БНР –програма „Хоризонт”
 БНР –програма „Христо Ботев”
 Радио Стара Загора
 Национална телевизия БТВ
 всички информационни агенции – Сливен
 АСТОМ – Асоциация на собствениците на туристически онлайн медии – с 31
членове
 Туристическа платформа и мобилно приложение за туризъм I love Bulgaria – също
със сключен дългосрочен договор.
 Други
5. Участие в Годишните награди на Travel Academy – Bulgarian Travel Academy Awards
2019 с няколко отличия – награди на журито:
 I място на Община Сливен в категория „Туристическа община на годината“
 III място на Крепост Туида в категория „Туристическа атракция на годината“,
 I място на Крепост Туида за „Туристическа атракция на годината“.
6. Участие в IV Годишни награди на Министерството на туризма за 2019 г.
 Първо място на Община Сливен в категория „Община на 2019 г. за културноисторически туризъм“



второ място на крепост „Туида“ в категория „Специализиран туризъм“.

ПО СТРАТЕГИЯ III
Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм беше извършено
следното:
1. Активно рекламиране на туристически програми „Ваканция в Сливен” и „Тийм
билдинг в Сливен“ и др., които бяха представени пред туроператори от страната и
чужбина по време на туристическите изложения, както и чрез електронната поща до
потенциални партньори.
2. Провеждане на фестивал на винарите - "Вино и творчество" 2019 и среща с
винопроизводители от региона.
3. Изработен каталог на винопроизводителите от региона и отпечатана карта с
местоположението на винарните и винарските изби, като част от туристически винен
маршрут.
4. Членство на Община Сливен в Туристически район „Долината на розите“ и
включването й в нови туристически маршрути.
ПО СТРАТЕГИЯ IV
Насърчаване на иновации в областта на туризма беше извършено следното:
1. Активно популяризиране и провеждане на кампанията „Стани приятел на Сливен“,
включително и чрез различни медийни и други информационни канали. Отпечатване на
карти на български език.
2. Разработена концепция за реализацията на проект „Интегриран проект за развитие
на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община
Сливен“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален
туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.
ПО СТРАТЕГИЯ V
Повишаване на качеството на туристическия продукт, предлаган в общината и
подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти беше извършено следното:
1. Координиране на работата на всички, работещи в туристическия бранш.
2. Координиране на работата на музеите и художествените галерии в Сливен и
провеждане на общи събития.
3. Проведено заседание на Консултативен съвет по туризъм и взети важни решения,
свързани със стратегията за развитие на туризма.
4. Разработена Програма за развитие на туризма за 2019 г., приета от Общински съвет с
Решение № 1462/28.02.2019 г..
ПО СТРАТЕГИЯ VI
Търсене на подкрепа от местната общност за създаване на устойчив туристически
продукт беше извършено следното:
1. Осигурена пълна и прозрачна информация за всички дейности, които се реализират в
сферата на туризма в Сливен и ползите за икономиката на града.
2. Привлечени НПО, сдружения, организации и др. за участие в различни събития,
реализирани от Консултативен съвет по туризъм и Община Сливен.
3. Осъществено текущо медийно отразяване.

ПО СТРАТЕГИЯ VII
Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма беше извършено следното:
1. През изминалата 2019 г. на територията на община Сливен се проведоха множество
културни събития и фестивали, спомагащи за популяризирането на града като
туристическа дестинация:
 22 март – Младежки фестивал за театър „Сливенски вятър“, провел се за трета
поредна година, организиран от Фондация "Обществен Дарителски Фонд Сливен" със
съдействието на Община Сливен.
 12 април - Национален детско-юношески театрален фестивал "Сцена под Сините
Камъни" – Организатори: Общински съвет - Сливен, НЧ "Зора 1860", РУО - Сливен.
 20 април - Парад на ретро автомобили и събор - Сливен 2019 - Организатор на
събитието са "Туида класик клуб-Сливен" в партньорство с Община Сливен.
 20-21 април - Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика
„Цветен камертон”. През 2019 г. фестивалът се организира за шестнадесети път.
Организатори на събитието: Община Сливен, Детски комплекс; Военен клуб;
Младежки дом;
 м. май - Майски празници на културата "Сливенски огньове" - Преглед на
постиженията на културните организации и институти. Организатори: Община Сливен,
културните организации и институти;
 08 - 10 май - Национален фестивал на детската книга, който се провежда от 1999 г.
Основен организатор: Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с
Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен,
Ротари клуб и др.
 18 май - Планински маратон Сливен 2019 - Сливен е домакин на състезание по
планинско бягане и колоездене. Градът под "Сините камъни" ще посрещне някои от
най-добрите планински бегачи и колоездачи в страната. Организатори: Община
Сливен, Планински маратон
 18 май - Европейска нощ на музеите и галериите – организатори Община Сливен;
Културни организации и институти.
 31 май-2 юни – Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без
граници”. Фестивалът е едно от най-мащабните културни събития в общината и
региона, организирано от Община Сливен; Регионално управление на образованието;
Детски комплекс Сливен.
 м. юни - Детски музикален фестивал "Мишо Тодоров" - Ежегоден фестивал, в който
участват детски школи от страната. Организатори: НЧ "Зора 1860", Община Сливен;
 м. юни - Еньовден - Празник на билките и лечителите - в село Бяла
 2 юни - Детски панаир - културно-развлекателни и възпитателни инициативи за деца.
Организатори: Община Сливен; фондация "ИзиАрт" - гр. София;
 6 юли – откриване на Спортно-туристически комплекс „Сините камъни“, Карандила
и атракцион „Въжеландия“ – концерти на известни български поп звезди,
представления на местните спортни клубове. Организатори: Спортно-туристически
комплекс „Сините камъни“;
 14 юли - Опера "Аида" от Дж. Верди – постановка на Държавна опера - Стара Загора
на сцената на Крепост Туида. Организатори: Община Сливен, Държавна опера - Стара
Загора;
 16 юли - Концерт "Шоуто продължава" – концерт с песните на група Куин, на
сцената на Крепост Туида, в изпълнение на Оркестъра на Старозагорската опера и рок

група със солист Теодор Койчинов. . Организатори: Община Сливен, Държавна опера Стара Загора;
 25 юли - Празник "Златна праскова" - празник на местната общност с конкурси,
състезания за деца, концерти на фолклорни колективи от региона и семинари за
производителите на праскови. Организатори: Община Сливен, кметство и читалище с.
Гавраилово;
 21 август – „Международен фолклорен събор на каракачаните“, в местността
Карандила. Съборът има изключително значение за съхраняване и популяризиране на
културното наследство на каракачаните. От 2007 г. Община Сливен е организатор на
проявата, заедно с Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в
България и КПД на каракачаните в Сливен.
 м. септември - Есенен театрален салон. Организатори: Драматичен театър "Стефан
Киров"; Община Сливен;
 м. септември – Европейски дни на наследството – отбелязване на инициативата с
различни събития в културните институции в града. Организатори: Община Сливен и
културни институции;
 13-15 септември - Фестивал на стоте войводи – организиран от Община Сливен;
 27 септември – Европейска нощ на учените – отбелязване на инициативата с
различни събития в културните институции в града. Организатори: Община Сливен и
културни институции;
 27 септември – Международен ден на туризма
 12-13 октомври - V Средновековен събор „Помни славата-Туида 2019“ – събитието
се провежда по повод празника на града – Димитровден. През двата фестивални дни
хиляди жители и гости на града успяха да се докоснат до славното българско минало.
Организатори на събитието: Община Сливен, Екипът на Крепост Туида и Клуб за
Средновековни военни изкуства „Ратина“.
 26 октомври - Димитровден - празник на Сливен - културни и спортни прояви,
юбилейни чествания, атракциони, концерти на местни и гостуващи изпълнители.
Организатори: Община Сливен, културните и спортни организации в града;
 м. декември - Коледни и Новогодишни празници - концерти, изложби, сцени на
открито, куклени спектакли и народни веселия във всички селища на общината.
Организатор: Община Сливен;
 2 декември – откриване на Ледена пързалка в града – в програмата е включено 20минутно ледено шоу на децата- фигуристи от клуб „Ледени искри“ – София, както и
музикални изпълнения. За музикалния фон на вечерта ще се погрижи DJ Se7eN.
Организатор: Община Сливен.
 Организирани и рекламирани бяха множество събития във всички музеи на
територията на Община Сливен, посветени на Нощ на музеите.
Съгласно чл.60, ал. 1 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на програмата за
развитие на туризма се набират от: средства, предоставени за изпълнение на целеви
програми и проекти; средствата, събрани от туристическия данък; дарения и помощи;
средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да
постъпят в държавния бюджет. За изпълнение на Програмата за развитие на туризма
2019 г. одобрения бюджет възлиза на стойност 49 000,00 лв.
Изразходените средства за реализираните дейности към 31.10.2019 г. са на обща
стойност 21 100 лв. През месец декември ще бъде закупен нов фотоапарат /3500 лв./ за
нуждите на туристическия сайт на Община Сливен infotourism.sliven.bg /предвиден в
Програмата за 2019 г. сума 6000 лв./. Поет е финансов ангажимент за изготвяне на

концепция за развитие на туризма, анализ разходи и ползи(АРП), бизнесплан и други
документи за проектно предложение по ОПРР 2014-2020 от „Ню Ай“ АД в размер на
21000 лв., направено е авансово плащане – 2100 лв. Остатък дължим – 18900 лв. За
остатъка от около 5000 лв. ще бъде изготвено искане за прехвърляне в Бюджета за 2020
г.
За всички разходи са изготвени необходимите отчети с приложени разходни
документи.
През 2019 г. бяха осъществени и допълнителни дейности, които не са включени в
Програмата за развитие на туризма и за които не са разходвани средства:
- участие в Годишни награди за туризъм 2019 - на Министерство на туризма;
- провеждане на няколко игри с награди, съвместно с туристическа платформа и
мобилно приложение за туризъм I love Bulgaria за популяризиране на културноисторическите обекти в Сливен.
Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива за период от 2020 - 2023 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изискванията на чл. 10, ал 1. и ал.2 от Закон за енергията ог
възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ), за изготвяне на дългосрочни и
краткосрочни програми за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива, се изготви Общинска програма за насърчаване на използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период от 2020 - 2023 година.
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА предлагам на ОБЩИНСКИ СЪВЕТСЛИВЕН да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Приема Общинска краткосрочна програма за насърчаване на използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива за период от 2020 - 2023 година.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2020
година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 19.12.2019 г. на редовно заседание на Консултативния съвет по туризма на
Община Сливен е приета Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2020
година.
Основните приоритети, залегнали в Програмата са: Превръщане на дестинация
Сливен в атрактивна за още по-голям брой туристи. Привличане на повече
чуждестранни туристи. Удължаване на престоя на туристите чрез организация на
различен тип събития, отговарящи на различния профил на туристите. Повишаване на
качеството на предлагания туристически продукт. Привличане на различни
професионалисти, живеещи в чужбина, родени в Сливен за рекламиране на дестинация
Сливен. Изграждане на устойчиви туристически продукти. Надграждане на
партньорства за популяризиране на туристически потенциал на Сливен и региона. Поактивно включване на местната общност за постигане на ефективни резултати за
развитие на туризма. Стимулиране на икономиката на града и увеличаване на заетостта
на местното население. Повишаване на професионалните умения на работещите в
системата на туризма.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Програмата за развитие на туризма
подлежи на утвърждаване от Общински съвет.
Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 12, т. 1 от
Закона за туризма предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2020
година.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗА 2020 ГОДИНА
Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2020 г. се приема на
основание на чл. 11 (1) от Закона за туризма, в съответствие и изпълнение
на
приоритетите на Стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2020 година,
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България,
обхващаща периода 2014-2030г., систематизираща визията, стратегическите цели,
приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви
схеми за развитие и управление на туристическите дейности, приета с Протокол № 22
на Министерския съвет от 04.06.2014 г., Концепция за развитие на туризма в Община
Сливен /2015 г./ и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Програмата по чл. 11 (1) и отчета за нейното изпълнение се разработват и след
одобрението им от Консултативен съвет по туризъм към Община Сливен, се внасят за
приемане от Общински съвет, съгласно чл. 13 (1) от Закона за туризма.
Програмата за развитие на туризма за 2020 г. е годишен оперативен документ за
реализация на основните приоритети и цели на Община Сливен, съобразени с
наличните ресурси, функциониращите туристически фирми и обществени структури в
подкрепа на туризма. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за
самоуправление относно туризма на местно ниво, определена в Закона за туризма.
Изпълнението на Програмата в съответствие с поставените цели и заложените
дейности се възлага на всички заинтересовани страни – екипа на общинска
администрация, на Консултативния съвет по туризъм, представители на туристическия
бранш и други организации и лица, имащи отношение към развитието на туризма в
общината.
Програмата цели поставяне на конкретни дейности, предвидени за изпълнение
през 2020 г. , които да доведат до превръщане на дестинация Сливен в атрактивна за
още по-голям брой туристи от България и чужбина. Удължаване на престоя на
туристите в Сливен и региона чрез организация на различен тип събития, отговарящи
на различния профил на туристите. Повишаване на качеството на предлагания
туристически продукт. Привличане на различни професионалисти, живеещи в чужбина,
родени в Сливен за рекламиране на дестинация Сливен и съвместно разработване на
събития и дейности. Изграждане на устойчиви туристически продукти. Надграждане на
партньорства за популяризиране на туристически потенциал на Сливен и региона. Поактивно включване на местната общност за постигане на ефективни резултати за
развитие на туризма. Стимулиране на икономиката на града и увеличаване на заетостта
на местното население. Повишаване на професионалните умения на работещите в
системата на туризма.
Приоритетите и дейностите по Програмата са предложени и приети с решение на
КСТ към Община Сливен, Протокол № 6/19.12.2019 г.
Програмата цели и подобряване на координацията на всички заинтересовани
страни в посока повишаване на туристическия потенциал и стратегически правилното
му използване за създаване на устойчив туристически продукт.
ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2020 година
I. Организация на информационното обслужване на туристите

1. Оборудване и функциониране на туристически информационен център
„Туида“.
2. Изработка на рекламни материали, включващи културно-историческите обекти
в града, природни забележителности и други туристически атракции.
3. Надграждане на партньорства с Асоциация на собствениците на туристически
онлайн медии и туристически платформи I love Bulgaria, URBO и др.
4. Създаване на нови партньорства от взаимен интерес за развитие на туризма.
5. Ежедневно актуализиране и обогатяване на туристически сайт:
infotourism.sliven.bg.
II. Подобряване на маркетинга на местния туристически продукт
1. Реклама на туристическия продукт на общината чрез участие на туристически
борси и изложения, като ЕКСПО, Туристическа борса и др.
2. Реклама в местни, регионални и национални медии за предстоящи атрактивни
събития в града.
3. Участие в Европейски дни на наследството, Нощ на музеите, Нощ на учените и
други даващи възможност за популяризиране в България и страните от Европейски
съюз на културно-историческите и природни обекти в Сливен и региона.
III. Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм
1. Разработване на нови туристически маршрути, включващи разнообразни
форми на туризъм – културен, кулинарен, винен, орнитоложки, фото, планинско
колоездене и други.
2. Разработване на нови туристически анимации, които да осигурят по-голяма
атрактивност на културно-исторически обекти, природни забележителности и други,
представляващи интерес за туристите.
3. Рекламиране на новосъздадените маршрути чрез преки контакти с
туроператори, медии и участие на туристически изложения и борси.
IV.

Насърчаване на иновации в областта на туризма

1. Подобряване на работата по кампанията „Стани приятел на Сливен”,
включване на нови инициативи и дейности, особено сред младите хора.
2. Промотиране на идея с мото „Духът на Сливен” и осъществяване на конкретни
дейности. Включване на сливналии и приятели на Сливен извън страната, които ще
имат възможността да бъдат „Посланици на добра воля“ за популяризиране на
дестинация Сливен.
V. Повишаване на качеството на туристическия продукт, предлаган в
общината и подобряване качеството на услугите, предлагани в
общинските туристически обекти
1. Координиране на работата на всички, работещи в туристическия бранш, както
и секторите пряко или косвено свързани с него.
2. Провеждане на работни срещи с представителите на туристическия бранш.
3. Организиране на обучения и семинари с цел повишаване на професионалната
подготовка на кадрите в туризма.

4. Изготвен и подаден за одобрение от финансиращ орган проект „Интегриран
проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа
инфраструктура в община Сливен“.
VI.

Търсене на подкрепа от местната общност за създаване на устойчив
туристически продукт

1. Пълна и прозрачна информация за всички дейности, които се реализират в
сферата на туризма в Сливен и ползите за икономиката на града.
2. Включване на НПО, спортни, културни, туристически и други организации в
дейностите, подпомагащи развитието на туризма.
3. Текущо медийно отразяване.
VII.

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма;

1. Организиране и провеждане на Фестивал на винарите ”Вино и творчество“ и
съпътстващи го събития.
2. Организиране и провеждане на Нощ на музеите.
3. Организиране и провеждане на Ден на детето – 1-ви юни.
4. Участие в „Европейска нощ на учените”.
5. Участие в Европейски дни на наследството.
6. Разработване и организиране на събития в рамките на „Духът на Сливен”.
7. Организиране на малки прояви за популяризиране на туризма като част от
големи местни празници, регионални и национални фестивали и събори.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Съгласно чл.60, ал. 1 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на
програмата за развитие на туризма се набират от: средства, предоставени за изпълнение
на целеви програми и проекти, средствата, събрани от туристическия данък, дарения и
помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено
те да постъпят в държавния бюджет.
За постигане на стратегическите цели за развитието на туризма през 2020 г.
на територията на Община Сливен са предвидени съответните дейности, срокове,
изпълнители, контрол и финансово обезпечаване
I. Основен приоритет:
II. Бюджет
Превръщане на дестинация Сливен в атрактивна за още по-голям брой туристи. Привличане
на повече чуждестранни туристи. Удължаване на престоя на туристите чрез организация на
различен тип събития, отговарящи на различния профил на туристите. Повишаване на качеството
на предлагания туристически продукт. Привличане на различни професионалисти, живеещи в
чужбина, родени в Сливен за рекламиране на дестинация Сливен. Изграждане на устойчиви
туристически продукти. Надграждане на партньорства за популяризиране на туристически
потенциал на Сливен и региона. По-активно включване на местната общност за постигане на
ефективни резултати за развитие на туризма. Стимулиране на икономиката на града и
увеличаване на заетостта на местното население. Повишаване на професионалните умения на
работещите в системата на туризма.

Дейност
Участие на Община
Сливен на Общото
събрание на
Организация за
управление на
Туристически район
„Долината на розите“ в
Казанлък.
Участие на Община
Сливен в
36-то издание на
Международната
туристическа борса
„Ваканция и СПА
Експо“-София.
Участие на Община
Сливен в
Туристическа борса
„Вашата ваканция“Бургас.
Участие на Община
Сливен в
Туристическа борса
„Културен туризъм“Велико Търново.
Организация и
провеждане на
Фестивал на винарите
”Вино и творчество“

Обновяване и
подобряване
функционирането на
туристически
информационен център
„Туида“
Обновяване обекти от
туристическата
инфраструктура,
доставка на
оборудване, поставяне
на знаци и табели,
„Къща на виното“

Срок

Отговорник

Индикатор за
постигнатото

Стойност

Община
Сливен,
Областна
управа Сливен,
ОУТР
„Долината на
розите“

Протокол от Общо
събрание

Първо
тримесечие
2020 г.

Община
Сливен

2600

Второ
тримесечие
2020 г.

Община
Сливен

Промотиране на
дестинация Сливен;
Осъществена
реклама и
установени контакти
с партньори от тур.
бранш
Промотиране на
дестинация Сливен

Второ
тримесечие
2020 г.

Община
Сливен

Промотиране на
дестинация Сливен

1500

Увеличен
туристопоток и
повишаване на
икономическите
показатели за
участниците

4000

Оборудван и добре
функциониращ ТИЦ

3000

Поставени
указателни табели,
оборудвани и
функциониращи
„Къща на виното“
/енотека и
оборудване/, ТИЦ и

10000

2020 г.

м. април 2020 г. Община
Сливен,
Винопроизводители от
Сливен и
региона,
Обществен
дарителски
фонд
2020 г.
Община
Сливен

2020 г.

Община
Сливен

0

1500

/енотека и оборудване/.
ТИЦ и др.

др.

Изработка на рекламни
материали, албуми
Сливен, издание,
торбички и др.

2020г.

Община
Сливен

Изработка на
рекламни материали,
пътна-туристическа
карта на Сливен,
включваща културноисторическите обекти в
града.
Ежедневно
актуализиране и
обогатяване на
туристически сайт:
infotourism.sliven.bg
Доразвиване и
надграждане на
партньорството с
АСТОМ - подаване на
актуална информация,
представляваща
интерес за туристите
Подобряване на
работата по
кампанията „Стани
приятел на Сливен”.
Организиране на
специално събитие –
теглене на томбола,
изложби и
награждаване. Реклама
на кампанията.
Организация на
събития, посветени на
Нощ на музеите

2020г.

Община
Сливен
ТИЦ-Сливен

2020 г.

Организация на обща
програма за
отбелязване на Деня на
детето

Изработени
рекламни материали,
торбички и луксозно
издание на албум
„Сливен“
Изработени
рекламни, пътна
карта и др.
материали

9200

ТИЦ Сливен

Актуална
информация,
достигаща до голям
брой ползватели

0

2020 г.

ТИЦ Сливен

Увеличаване на
туристопотока

0

2020 г.

ТИЦ Сливен

Увеличен
туристопоток и
увеличени приходи в
музеи и
художествени
галерии
Увеличен брой на
чуждестранни
туристи, включили
се в кампанията
Увеличен брой на
гостите на гр.
Сливен

0

м. октомври
2020 г.

м. май 2020 г.

1.06. 2020 г.

ТИЦ Сливен
Община
Сливен
Музеи
Художествени
галерии
ТИЦ Сливен
Музеи
Художествени
галерии

Увеличен брой на
гостите на гр.
Сливен

3900

1500

1000

Организация на
събития, свързани с
Международен ден на
туризма
Организация на
събития, посветени на
Празника на Сливен –
Димитровден
Организация на
събития, посветени на
Европейски дни на
наследството

27.09. 2020 г.

ТИЦ Сливен

Увеличен брой на
гостите на гр.
Сливен

200

Октомври 2020 г. ТИЦ Сливен

Увеличен брой на
гостите на гр.
Сливен

1000

Осъществена
реклама и увеличен
туристопоток

100

Рекламиране на
обектите, включили
се в събитието в
България и Европа
Увеличен брой гости
на града
Увеличен
туристопоток и подобра
информираност

500

Септември
2020 г.

Община
Сливен
ТИЦ Сливен
Музеи
Художествени
галерии
ПП”Сините
камъни”
Община
Сливен
ТИЦ Сливен

Организация на
събития, посветени на
Европейска нощ на
учените

Септември 2020
г.

Доразвиване и
надграждане на
партньорството с
туристическа
платформа I love
Bulgaria
„Духът на Сливен” проучване и
установяване на
контакти с българи,
родени в Сливен,
живеещи в чужбина,
изявени в различни
професионални
области и
привличането им към
рекламиране на
туристически
потенциал на Сливен
чрез различни форми и
събития

2020 г.

Община
Сливен
ТИЦ Сливен

2020 г.

Община
Сливен
КСТ

Популяризиране на
дестинацията,
увеличен
туристопоток и
икономически
показатели

Общо:
Забележка: Прогнозните приходи от туристически такси, заложени в проекто
бюджета за 2020 г. са на стойност 40000 лв. Разходите, заложени в проекто
бюджета за 2020 г. са на стойност 50000 лв.

0

0

40 000

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен
за 2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предоставям на вашето внимание за обсъждане и утвърждаване проекта за
културен календар на Община Сливен за 2020 година.
Залегналите в календара прояви обединяват опита и инициативата на държавни
и общински културни организации и институти, на сдружения и НПО в сферата на
културата и са насочени към осигуряването и поддържането на културното
многообразие в нашата община и привличането на нови публики с различни
възрастови, етнически и социални характеристики.
Освен официалните събития от календара и отбелязването на историческите
годишнини и годишнините на личности, житейски и творчески свързани с нашия град,
Община Сливен самостоятелно организира редица традиционни прояви като
Международния детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“,
Майски дни на културата „Сливенски огньове“, Националния конкурс за поезия
„Дамян Дамянов“, празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден и др. По традиция,
Общинската администрация предлага за утвърждаване от Общинския съвет програмата
за отбелязване на 26 октомври, Димитровден – празник на Сливен.
Също така в проекта на календара намират място и прояви като Националния
фестивал на детската книга, Есенен театрален салон, Национален фестивал за млади
изпълнители на популярна музика „Цветен камертон“, Национален детско-юношески
театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“ и др., организирани от културните
институти в града или други институции и подкрепени от Общината.
Част от проявите са свързани със съхраняването на традиционната култура и
нейното възпроизвеждане чрез организирането на фолклорни събори, местни празници
и др. Участието на сливенските състави в ХІІ Национален събор на народното
творчество „Копривщица 2020” е едно от най-значимите събития, което има за цел
съхраняването на традиционната сливенска култура и представянето й пред
многобройна публика на национално и международно ниво.
Особено място е отделено на приобщаването на децата и младите хора към
творчеството посредством участието им в инициативи, развиващи техните способности
и потенциал.

Важна част в културния календар заемат и годишнините от рождението на
исторически личности от Сливен, чието дело е оставило трайна диря в живота и
историята не само на нашия град и е извор на патриотична любов към родния град и
родината – 180 години от рождението на Хаджи Димитър /1840-1868/; 85 години от
рождението на Дамян Дамянов /18.01.1935 – 1999/; 95 години от рождението на Георги
Джагаров /1925-1995/; 135 години от рождението на Стефан Македонски /25.03.1885 –
31.05.1952/; 130 години от рождението на Мишо Тодоров /15.09.1890 – 22.04.1967/; 175
години от рождението на Аргира Жечкова /20.07.1845 – 03.11.1941/; 130 години от
рождението на Константин Константинов /1890-1970/; 220 години от рождението на
Добри Желязков /1800-1865/; 190 години от рождението на Панайот Хитов /1830-1918/;
150 години от рождението на Щилияна Панова /1870 -1958/; 200 години от рождението
на Сава Доброплодни /1820-1894/ - български възрожденски книжовник и учител; 140
години от рождението на Симеон Табаков и др.
Предложеният проект има отворен характер, може да бъде допълван с нови
инициативи, които да обогатят духовния живот на общината и издигнат престижа на
Сливен и сливенските творци в България и Европа.
Предвид гореизложеното предлагам на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, след като разгледа и обсъди
предложението, Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава календара на културните прояви на Община Сливен за 2020 г.
съгласно Приложение 1.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Приложение 1
КАЛЕНДАР
на културните прояви на Община Сливен за 2020 година

№

Дата

Място
на
провеждане

Характер
на
събитието

1.

17
януари

Сливен, кв. местен
Клуцохор, пл.
„17 януари”

2.

19
февруа
ри

Сливен, пл. национален
„В.Левски”

3.

23
февруа

с.
войвода

Ж. регионален

Събитие

Анотация

142
години
от Ежегоден общоградски ритуал-поклонение
освобождението
на за отбелязване на освобождението на
Сливен от османско иго Сливен от османско иго – поднасяне на
венци и цветя на морената, където
първенците на града са посрещнали руските
войски, с участието на военнослужещи от
В.Ф. 22220, училищата и родолюбиви
организации.
147
години
от Общоградски ритуал за отбелязване
обесването на Васил годишнината от гибелта на В. Левски и
Левски
преклонение пред неговото дело. Поднасяне
на венци и цветя пред паметника на пл.
„В.Левски” и на морената пред параклиса
„Св.Цар Борис I Покръстител”. Участват
ученици от сливенските училища, военно
поделение, представители на Общинското
ръководство,
културни
институти,
родолюбиви организации.
Регионален събор на Съборът се провежда ежегодно, със смяна
маскарадните игри
на селището домакин. Целта на проявата е

Организатори
Община Сливен;
В.Ф. 22220; Сливенска
митрополия;

Община Сливен; В. Ф.
22220;
Сливенска
митрополия;
Регионално
управление
на
образованието; Общински
комитет „Васил Левски“;
Сдружение „Мати
Болгария”; училища от
Сливен
Община Сливен;
Кметство и читалище с. Ж.

ри

4.

3 март

Сливен, пл. национален
„Хаджи
Димитър”

5.

8 април

Сливен

местен

6.

10 – 12
април

Сливен

национален

7.

11 – 12
април

Сливен

национален

142
години
от
подписването на Сан
Стефанския
мирен
договор
и
освобождението
на
България от османско
иго
/1878
г./.
Национален празник
Международен ден на
ромите
Национален
детскоюношески
театрален
фестивал „Сцена под
Сините камъни“

да се стимулира проучването на зимната и
пролетна
маскарадна
обредност,
съхраняването и популяризирането на
нейната локална и регионална специфика
като културно наследство със свое място в
съвременния културен процес. В рамките на
събора се провеждат конкурси за точно
възпроизвеждане
на
обред/фрагмент/,
обреден танц, присъждат се награди за
обреден танц, костюм, маска и реквизит.
посветени
на
Ежегодни
тържества,
Националния празник. Програмата включва
ритуал по издигане на националното знаме
и поднасяне на цветя пред паметника на
Хаджи Димитър, концертни програми,
лекоатлетическа щафета и др.

Програмата включва концерти, спортни
състезания и др.
През 2020 г. фестивалът ще се проведе за
трети път. Участници в него са ученически
театрални формации, разделени на две
възрастови групи – до 14 години и от 14 до
19 години.
Национален фестивал Фестивалът утвърждава у младите хора вкус
за млади изпълнители към най-добрите образци на българската и
на популярна музика световна популярна песен; стимулира и
„Цветен камертон”
подкрепя младите изпълнители и им
предоставя възможност за реализация в
областта на популярната музика. През 2020
г.
фестивалът
се
организира
за

войвода

Община Сливен; В.Ф. 22
220;
Сливенска
митрополия;
Регионално
управление
на
образованието; Център за
подкрепа за личностно
развитие – Детски комплекс
– Сливен
Община Сливен; ромски
организации
Общински съвет – Сливен,
Община Сливен, НЧ „Зора
– 1860“ – Сливен
Център за подкрепа за
личностно
развитие
–
Детски комплекс; Община
Сливен

8.

19
април

Сливен

традиционен

Възкресение Христово

9.

25
април

Сливен

национален

Девети парад на ретро
автомобили

10.

м. май

Сливен

местен

Майски празници на
културата „Сливенски
огньове”

11.

11 – 13
май

Сливен

национален

Национален фестивал
на детската книга

седемнадесети път.
Програмата включва концерти, етнографски
изложби и народни веселия във всички
селища на общината.
Парадът на ретро автомобили се провежда
за девети пореден път и се нарежда сред
водещите по посещаемост. В съпътстващата
програма влизат: Конкурс за рисунки на
тема ретро автомобили с участието на
възпитаници на НХГ „Димитър Добрович“
– Сливен, както концертна програма с
участието на талантливи деца от Сливен.
Преглед на постиженията на културните
организации и институти на територията на
общината. Проявите се групират в няколко
тематични кръга, като кулминацията е в
дните преди и след 24 май – празника на
българската просвета и култура. Акценти в
програмата: откриване на Майските дни на
културата; 4 – 10 май – Честване на 180
години от рождението на Хаджи Димитър;
22-ри Национален фестивал на детската
книга; 9 май – Ден на Европа и Ден на
победата; Клетва на първокласника; Осми
национален конкурс за поезия „Дамян
Дамянов“; Нощ на музеите и галериите; 24
май – Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост; 24-ти
Международен детски фолклорен танцов
фестивал „Приятелство без граници“.
Фестивалът се провежда от 1999 г. Той е
единственият форум в страната, на който

Община Сливен
Сдружение „Туида
Класик“; Община Сливен

Община Сливен;
културните организации и
институти

Основен организатор: РБ
„Сава Доброплодни” в

12.

м. май

Сливен

национален

Национален конкурс за
поезия
„Дамян
Дамянов”

13.

24 май

Сливен

национален

Празник на българската
просвета и култура и на
славянската писменост

международен

24-ти
детски

14. 29 май – Сливен
1 юни

Международен
фолклорен

участниците в процеса на създаването и
разпространението на детската книга –
автори, издатели, илюстратори, педагози,
библиотечни специалисти и др. от България
и чужбина се срещат и обсъждат
състоянието и бъдещето на детското
книгоиздаване, а също така и формите за
привличане на децата към книгите и
четенето. На самите деца фестивалът дава
възможност да разкрият своите таланти чрез
участие в литературни конкурси, пленери,
концертни програми. От 2004 г. в рамките
на фестивала се връчва националната
награда „К. Константинов” за принос в
детското книгоиздаване в четири категории.
Осмо издание на конкурса, който се
провежда през година. Участват поети от
цялата страна, издали стихосбирки през
последната година, но не по късно от 31
март на 2020 г. Връчват се две награди награда на Община Сливен – диплом,
плакет и парична премия и награда за
дебютна книга, осигурена от ИК „Жажда”.
Наситена програма от събития в чест на
празника, организирани от културни
организации,
училища,
читалища
–
концерти,
изложби,
представяне
на
новоизлезли книги. Традиционни прояви –
концерт за връчване на наградата „Аргира
Жечкова”, празнично шествие на 24 май.
Фестивалът е едно от най-мащабните
културни събития в общината и региона.

партньорство
с
Министерството
на
културата, Община Сливен,
Областна администрация –
Сливен, Ротари клуб и др.

Община
„Жажда”

Сливен,

ИК

Община Сливен;
Регионално управление на
образованието

Община Сливен; Народно
читалище „Хаджи Димитър

15.

30 май

Сливен

местен

16.

2 юни

Сливен

национален

17.

м. юни

с. Крушаре

регионален

18.

18 юли

Сливен

национален

танцов
фестивал Няма конкурсен характер – участниците са
„Приятелство
без деца от 8 до 15 години, които представят
граници”
танците на своите народи. Програмата на
фестивала включва концерти в града и
селища на общината, в социални домове,
дефилета, „Творческа работилница” и др.

–
1937“;
Регионално
управление
на
образованието; Център за
подкрепа за личностно
развитие – Детски комплекс
– Сливен

Детски панаир

Община Сливен; фондация
„Изиарт” – гр. София

Програмата на панаира дава възможност на
децата да се включат в различни културноразвлекателни и възпитателни инициативи,
да се изявят и да се насърчи таланта и
изобретателността им.
Ден на Ботев и на Общоградски
ритуал-поклонение
пред
загиналите за свободата подвига и почитане паметта на хилядите
и независимостта на герои, загинали за Родината.
България
Регионален фолклорен Съборът се провежда през година с промяна
събор „На събор край на домакинството в зависимост от
Тунджа”
желанието за гостоприемство на селищата
от поречието на река Тунджа.
Утвърждаването на приемствеността от
традиция към съвременност в регионалната
и
национална
празнична
система,
естественото
възпроизводство
на
фолклорната традиция в наше време чрез
празника, са целите на организаторите.
Програмата
на
събора
включва
провеждането на конкурси за надиграване,
конкурс за фолклорни игри в зависимост от
местната традиция.
183
години
от Общоградски ритуал на преклонение пред
рождението
на делото и подвига на В. Левски. Поднасяне

Община Сливен; В. Ф.
22220;
Регионално
управление
на
образованието;
Община Сливен;
Кметство и читалище с.
Крушаре

Община
Сливен;
В.Ф.
22220; Общински комитет

19.

18 юли

Сливен

местен

20.

30 юли

село
Гавраилово

местен

21.

август

Сливен, м.
Карандила

национален

22.

август

Копривщица

национален

Апостола на свободата
Васил Иванов Кунчев –
Левски /1837-1873/
152 години от подвига
на четата на Хаджи
Димитър и Стефан
Караджа

на венци и цветя на паметника на Апостола

Общоградски ритуал на преклонение пред
делото и подвига на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа. Поднасяне на венци и
цветя пред паметника на Хаджи Димитър.
Отбелязването включва и: Поход по бойния
път на четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа.
Празник
„Златна Празник на местната общност, с богата
праскова”
културна програма, която включва конкурси
и състезания за деца, концерти на
фолклорни колективи от региона. За
производителите на праскови се организира
семинар, на който се представят актуални
тенденции в отглеждането на праскови,
изложба и дегустация на продукти.
Събор-надпяване
на Преглед на любителското творчество на
клубовете
на клубовете на пенсионера.
пенсионерите
„Карандила пее”
ХІІ Национален събор Съборът се провежда през пет години, като
на
народното през 2020 г. ще се проведе дванадесетото му
творчество
издание. Традиционно съборът се провежда
„Копривщица 2020”
в местността Войводенец. Има конкурсен
характер.
Участващите
представят
програми, основани на фолклора от
областта, от която идват. Преди събитието в
Копривщица в цялата страна се провеждат
местни събори, на които се излъчват
участниците в големия национален събор.

„Васил Левски“;
Община Сливен

Община Сливен, кметство и
читалище с. Гавраилово

Община Сливен;
„Съюз на пенсионерите –
2004” – Сливен
Министерство
културата,
Копривщица

на
Община

23.

24.

август

Сливен,
м. международен
Карандила

Сливен
6
септемв
ри

национален

25. септемв Сливен
ри

местен

26. септемв Сливен
ри

местен

27.

Сливен
22
септемв
ри

28.

26
октомв
ри

Сливен

национален

местен

Традиционен
фолклорен събор
каракачаните

на

Община Сливен ще селектира и изпрати
участници, които да представят местните
традиции.
Съборът има изключително значение не
само за съхраняване и популяризиране на
културното наследство на каракачаните, но
и за възпитаване на уважение и
толерантност към други традиции.
От 2007 г. Община Сливен е съорганизатор
на проявата.
Програмата на празника включва прояви с
историческа, патриотична и културна
насоченост – поднасяне на цветя, концерти,
изложби и др.

135
години
от
обявяването
на
Съединението
на
България. Официален
празник.
Фестивал
на
стоте Фестивалът включва концерти, кулинарно
войводи
шоу, изложба с продукти на различни
местни производители на храни и напитки.
Есенен театрален салон Провежда се ежегодно и дава възможност
на сливенската публика да се запознае с
най-доброто от националния театрален
афиш през сезона.
Ден на независимостта. Програмата на празника включва прояви с
Официален празник
историческа, патриотична и културна
насоченост – поднасяне на цветя, концерти
и др.
Димитровден – празник Празникът свързва в едно минало и
на Сливен
настояще и е повод за отдаване на почит и
уважение към делото на първосъздателите
на градското самоуправление в Сливен и
видните личности на града. По традиция, в
навечерието на празника се връчват

Федерация на културнопросветните дружества на
каракачаните в България,
КПД на каракачаните в
Сливен, Община Сливен
Община Сливен;
В.Ф. 22 220; Регионално
управление на
образованието
Община Сливен
Драматичен театър „Стефан
Киров”; Община Сливен
Община Сливен;
В.Ф. 22 220; Регионално
управление на
образованието
Община Сливен;
културните и спортни
организации в града

Сливен

национален

29.

1
ноемвр
и

30.

Сливен
м.
декемвр
и

традиционен

31.

Мечкарево
26
декемвр
и

регионален

годишните награди на Община Сливен.
Програмата включва културни и спортни
прояви, юбилейни чествания, атракциони,
концерти
на местни
и
гостуващи
изпълнители.
Основни
акценти
в
програмата са и Национална изложба за
изобразително изкуство „Сливен 2020“;
Средновековен събор „Помни славата“ в
крепостта „Туида“; Общински детски
конкурс за рисунка „Аз и моят град“.
Ден
на
народните Общоградско честване и отдаване на почит
будители
към всички, които през вековете са
работили за запазване и издигане на
българската духовност, към съвременните
будители – учители, творци, читалищни и
просветни дейци. Програмата включва
концерти, изложби, срещи с изявени
учители и творци.
Коледни
и Програмата включва концерти, изложби,
Новогодишни празници сцени на открито, куклени спектакли и
народни веселия във всички селища на
общината.
Събор
„Зимни Ежегодна проява. Художествени колективи
празници в Мечкарево” от
региона
представят
традиционна
обредност на локално и регионално
равнище. Част от програмата на събора за
конкурсите за автентично възпроизвеждане
на зимен обред или фрагмент, обреден танц,
благослов, реквизит.

Община Сливен;
Регионално управление на
образованието; Сдружение
„Мати Болгария”

Община Сливен

Община Сливен;
Кметство и читалище в
село Мечкарево

ГОДИШНИНИ НА ЛИЧНОСТИ, ЖИТЕЙСКИ И ТВОРЧЕСКИ СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВЕН

32. неуточн Сливен
ена дата

местен

33. неуточн Сливен
ена дата

местен

34. неуточн Сливен
ена дата

местен

35.

4 – 10
май

Сливен

местен

36.

м. юни

Сливен

местен

85 години от рождението
на
Дамян
Дамянов
/18.01.1935 – 1999/ поет,
носител
на
наградата за литература
и
изкуство
„Добри
Чинтулов” за 1975 г.
95 години от рождението
на Георги Джагаров
/1925-1995/
поет,
драматург

Община
Сливен;
Регионална
библиотека
„Сава
Доброплодни“;
Хуманитарна
гимназия
„Дамян Дамянов”

135
години
от
рождението на Стефан
Македонски /25.03.1885
–
31.05.1952/
драматичен
артист,
оперен певец, театрал,
организатор на оперното
дело в Българи
180
години
от
рождението на Хаджи
Димитър /1840-1868/ български
революционер, войвода
и национален герой

Община
Симфоничен
Сливен

130

години

от

Община Сливен

Сливен;
оркестър –

Община
Сливен;
Регионално управление на
образованието – Сливен;
Регионален
исторически
музей
„Д-р
Симеон
Табаков“;
Регионална
библиотека
„Сава
Доброплодни“;
Художествена
галерия
„Димитър
Добрович“;
Народно читалище „Хаджи
Димитър – 1937”
Община
Сливен;

37. неуточн Сливен
ена дата

местен

38. неуточн Сливен
ена дата

местен

Сливен

местен

40. неуточн Сливен
ена дата

местен

39.

м.
октомв
ри

рождението на Мишо
Тодоров /15.09.1890 –
22.04.1967/
композитор, музикален
деец, пианист, педагог,
диригент
175
години
от
рождението на Аргира
Жечкова /20.07.1845 –
03.11.1941/
възрожденска учителка
и
обшественичка.
Основателка на женско
дружество
„Майчина
длъжност”
130
години
от
рождението
на
Константин
Константинов
/18901970/ - писател и
преводач, носител на
наградата
„Добри
Чинтулов” за 1967 г.
220
години
от
рождението на Добри
Желязков /1800-1865/ виден
предприемач,
основател на първата
българска фабрика
190
години
от
рождението на Панайот
Хитов /1830-1918/ -

Регионален
исторически
музей
„Д-р
Симеон
Табаков“;
Народно
читалище „Зора – 1860”
Община Сливен, Женско
дружество
„Майчина
длъжност;
Демократичен
съюз на жените

Община
Сливен;
Регионална
библиотека
„Сава
Доброплодни“;
Средно общообразователно
училище
„Константин
Константинов”;
Народно
читалище
„Константин
Константинов – 2013”
Община
Сливен;
Регионален
исторически
музей
„Д-р
Симеон
Табаков“;
Национален
музей
на
текстилната
индустрия
Община
Сливен;
Регионален
исторически
музей
„Д-р
Симеон

41. неуточн Сливен
ена дата

местен

42. неуточн Сливен
ена дата

местен

43. неуточн Сливен
ена дата

местен

български
хайдутин,
националреволюционер
и четнически войвода
150
години
от
рождението на Щилияна
Панова /1870 -1958/ известна
сливенска
благодетелка.
Найзабележимото й дело е
построяването
а
Пансиона за сираци от
войните /днес сградата
на
НХГ
„Димитър
Добрович“/
200
години
от
рождението на Сава
Доброплодни
/18201894/
български
възрожденски
книжовник и учител
140
години
от
рождението на Симеон
Табаков
–
виден
сливенски краевед и
дипломат

Табаков“
Община
Сливен;
Регионален
исторически
музей
„Д-р
Симеон
Табаков“;
Национална
художествена
гимназия
„Димитър Добрович“

Община
Сливен,
Регионална
библиотека
„Сава Доброплодни”

Община
Сливен;
Регионален
исторически
музей
„Д-р
Симеон
Табаков“;
Регионална
библиотека
„Сава
Доброплодни“;
Народно
читалище „Единство –
1929”

ГОДИШНИНИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И ЧИТАЛИЩА
44.

м. май

Сливен

местен

65 години Регионална

Регионална

библиотека

45. неуточн Сливен
ена дата

местен

края на Сливен
октомв
ри –
началот
о на
ноемвр
и

местен

46.

47.

библиотека
„Сава
Доброплодни”
115
години
Художествена галерия
„Димитър Добрович”
160 години Народно
читалище „Зора – 1860”

„Сава
Доброплодни”,
Община Сливен
Художествена
галерия
„Димитър
Добрович”,
Община Сливен
НЧ „Зора – 1860”, Община
Сливен

Междувременно възникнали значими прояви
Календарът е изготвен на базата на утвърдени хронологически културни прояви за Община Сливен и събития от националния
исторически календар. Има отворен характер и може да бъде допълван с междувременно възникнали значими прояви.

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Николов Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 84 от 30.01.2020 год. на Общински съветСливен за определяне на представител на Община Сливен в заседание на Общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК– Сливен“ООД гр. Сливен, неговата позиция и мандат по
въпросите от дневния ред
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет - Сливен със свое Решение № 84 от 30.01.2020 год. определи
като мандатоносител в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК– Сливен“ООД гр. Сливен,
Кмета на Община Сливен и определи позицията му по проекта на дневен ред за
редовното годишно заседание на общото събрание на Асоциацията, което ще се
проведе на 28.02.2020г.
С писмо изх.№ АС–01–00024 от 03.02.2020 г. (Входящ № 1500-5/04.02.2020г. в
Община Сливен), Председателят на Асоциацията по ВиК обслужвана от „ВиК–
Сливен“ ООД гр. Сливен изпрати корекция по материали за цитираното заседание по
т.1 и т.4 от дневния ред. Това налага да бъде преразгледано решение № 84 от 30.01.2020
год. на Общински съвет – Сливен и да се определи позицията на представителя на
Община Сливен да гласува, съгласно направените промени в материалите за
заседанието.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.10в,ал.1,т.7 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от
Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация, предлагам на Общински съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя Решение № 84 от 30.01.2020 г. на Общински съвет-Сливен, както
следва:
§1. В т. 2. Изразът „по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема“, да се
замени с израза „ по т. 1 от дневния ред да гласува „приема“ , съгласно
приложение № 1 - Проект за бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК– Сливен“ООД гр.
Сливен за 2020 г.
§2. В т. 2. Изразът “по точка 4 от дневния ред да гласува – „приема“, да се
замени с израза „ по т.4 от дневния ред да гласува „приема“, съгласно приложение
№ 2 – Предложение за инвестиционна програма през 2020 год. по активи публична
общинска и публична държавна собственост“.
§3. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 84 от 30.01.2020 г.,
което в останалата си част е непроменено.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на
решението със следните мотиви:
Подробната инвестиционна програма гарантира поетапно изпълнение на
Задължителното ниво на инвестиции от страна на Оператора за 2020г. и приемането и е
необходимо във връзка с планиране развитието на ВиК системите на обособената
територия Сливен.
Приемането на инвестиционна програма през 2020 год. по активи публична
общинска и публична държавна собственост е от особено важно значение и закъснение
на изпълнението може да доведе до значителна вреда.
ВНАСЯ:
СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Митев – общински съветник,
Председател на Общински съвет-Сливен
Относно: Изменение и допълнение на Решение № 25 от 19.12.2019 год. на Общински
съвет-Сливен за утвърждаване състава на комисията към Общински фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на
семейни начала в Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 25 от 19.12.2019 г. Общински съвет - Сливен утвърди
състава на комисията към Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на
репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на семейни начала в Община
Сливен. Необходимо е да бъде избран председател на същата.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 от Правилник за организация 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 предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя и допълва Решение № 25 от 19.12.2019 г. на Общински съвет-Сливен,
както следва:
§1. Създава нова т.II със следното съдържание: Избира за Председател на
Комисията Момчил Пантелеев – общински съветник.
§2. Точка II става точка III.
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Сливен да сключва договори с
организации по оползотворяване и други лица, притежаващи разрешение, издадено по
реда на глава пета, от Закона за управление на отпадъците.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.19, ал.3, т.6 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) кметът
на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на територията на
общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло.
Съгласно чл.19, ал.3, т.7 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на
общината отговаря за организирането на дейностите по разделно събиране на масово
разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за
оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за
предаване на масово разпространени отпадъци.
Във връзка с гореизложеното и изискванията по чл. 20 ал.1 от Закон за управление
на отпадъците (ЗУО), както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет Сливен:
1. Дава съгласие кметът на община Сливен да организира изпълнението на
задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3,
т. 6 и т.7 като сключва договори със:
1.1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по
реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
1. 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на
територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда
на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото
решение. Мотиви: Защита на особено важен интерес. Закъснение на изпълнението
може да доведе до значителна вреда.
ВНОСИТЕЛ:
Стефан Радев
Кмет на община Сливен
ДО
ДИМИТЪР МИТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
На основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация променям предложението ми с вх. № 30-00-138/05.02.2020 г., за Даване
на съгласие Кмета на Община Сливен да сключва договори с организации по
оползотворяване и други лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава
пета, от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) както следва:
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет Сливен:
3. Дава съгласие кметът на община Сливен да организира изпълнението на
задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19 от Закона за
управление на отпадъците като сключва договори със:
1.1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
1. 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по
реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на
съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от Закона за опазване на околната среда.
2. Минимални изисквания на договорите в случаите на т. 1:
2.1. ангажимент за разработване на програма за разделно събиране на отпадъци
включваща конкретния начин на организация на разделно събиране на тези отпадъци,
съответстваща на изискванията на ЗУО и подзаконовите актове.
2.2. срокове за разполагане на елементите от системата за разделно събиране;
2.3. честота на обслужване на съдовете за разделно събиране;
2.4. мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за
събиране;
2.5. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за
отчитане на тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите
актове, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и

прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците на територията на общината;
2.6. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на
територията на съответната община;
2.7. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по
прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и
информационни кампании и работа с обществеността.
3. В случаите на т. 1.2, договорите следва да осигуряват изпълнение на програма за
управление на отпадъците утвърдена от Общински съвет – Сливен, разработена в
съответствие с разпоредбите на ЗУО .
4. Системата по т.1 следва да отговаря на следните изисквания:
4.1. да обхваща населението на територията на община Сливен, по данни на ГРАО
към 1 януари на текущата година;
4.2. да бъде изградена чрез контейнери и площадки за разделно събиране на
отпадъците, съобразно спецификата на конкретния район на общината, като броя на
съдовете и кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на
отпадъците ;
4.3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране
и извозване на битови отпадъци;
4.4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено
предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за
отдих, забавления и туризъм.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото
решение. Мотиви: Защита на особено важен интерес. Закъснение на изпълнението
може да доведе до значителна вреда.

С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Тодор Братанов – общински съветник, Председател на ПК ООСТСГС
ОТНОСНО: Определяне на членове на комисиите за провеждане на търгове за
отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ и на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и на
комисии за провеждане на търгове за ползване на дървесина и недървесни горски
продукти за мандат 2019-2023 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредба за управление и разпореждане със
земеделски земи от общинския поземлен фонд на представители на Общинския съвет в
комисиите за провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ
и на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни продукти в комисии за провеждане на търгове за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти, предоставянето под наем на земеделски земи от ОбПФ на
земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и ползването на дървесина и недървесни горски продукти се
извършва чрез търг или конкурс. В комисиите за провеждане на търговете се включват
и общински съветници. Поради настъпилата промяна в състава на общинския съвет е
наложително да определим със свое решение съветниците, които да бъдат включвани в
състава на тръжните комисии.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменя Решение № 271/30.06.2016 год. на Общински съвет – Сливен
2. ОПРЕДЕЛЯ за членове на комисиите за провеждане на търгове за
отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ и на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
общинските съветници:
Димитър Павлов – член
Керанка Стамова – член
Радослав Кутийски - член
Христо Котов - член
Николай Стоянов - резервен член
Светослав Мъндев – резервен член
3. ОПРЕДЕЛЯ за членове на комисията за провеждане на търгове за
ползване на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно разпоредбите на
Наредбата за условията и ред за възлагане на дейности в горските територии –

държавна и общинска собственост и ползване
продукти следните общински съветници:
Керанка Стамова - член
Радослав Кутийски – член
Христо Христов – член
Николай Стоянов - член
Христо Котов – резеревен член

на дървесина и недървесни горски

ВНАСЯ:
ТОДОР БРАТАНОВ

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен като партньор
на Асоциация „Europa en Suma“, Испания с проектно предложение „Звездите на
Европа“ по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г., Под-програма Направление
2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“, Мярка: „Мрежи от градове“.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В края на месец януари 2020 г. Община Сливен получи покана да стане партньор
на испанската Асоциация Europa en Suma, която подготвила проектно предложение с
наименование „Звездите на Европа“, с което да кандидатстват по Програма „Европа за
гражданите“ 2014-2020 г., Под-програма Направление 2: „Демократична ангажираност
и гражданско участие“, Мярка:„Мрежи от градове“.
Поканата към Община Сливен беше отправена и подкрепена както от
Посолството на Република България в град Мадрид, Испания, а така също и от Добрина
Милушева – Мениджър на Национален център за контакт Програма „Европа на
гражданите“ България (ECP Bulgaria).
Асоциацията Europa en Suma възнамерява да представи своя проект „Звездите на
Европа“ (Stars of Europe) пред евроинституциите в Брюксел през м.март 2020 г., като
ще кандидатства за съответното финансиране. Целта на проекта е създаване на
международна мрежа от населени места в държави членки на ЕС, които да отговарят на
следните изисквания:
 Да имат незамърсена природа и чисто небе /очаква се да са предимно от
планински, селски, или крайгранични общини/;



Да са засегнати от обезлюдяване или поне населението да не бележи
трайно нарастване;
 Да са участвали вече в европейски проекти през последните три години /за
което да могат да предоставят информация/;
 Да имат задължително европейски индентификатор PIC.
По информация на испанската асоциация до момента ангажименти към проекта са
поели общини от област Галисия /Испания/, Португалия, Сърбия /Университета в
Белград, учени астрономи/, остров Крит /Гърция/, остров Сардиния /Италия/.
Испанското сдружение се надява шестият участник да е от България. Конкретният
повод да се обърнат към Българското посолство в Мадрид е фактът, че някои членове
на сдружението Europa en Suma вече са посещавали страната ни и я намират за удачен
и подходящ партньор.
Относно инициативите на проекта: 12-те звезди на знамето на ЕС да послужат
като вдъхновение за европейските граждани, за желание за обединение и развитие на
„звезден туризъм” /astroturismo/, за което биха желали принос от университетски учени.
Практическата цел е да се стимулират устойчиви инициативи за локалното развитие на
общините и институциите участници, които да са свързани с туризма, с борбата срещу
обезлюдяването и за осигуряване на работа на младите хора.
В рамките на проекта се предвижда организирането на няколко срещи и семинари
в различни държави, като инициаторите на проекта биха желали Община Сливен да
бъде домакин на заключителния форум и изложба, запланувани за м. декември 2021 г.
Испанските организатори имат намерение да поканят медии, както и
представители на Комитета на регионите на ЕС за участие във въпросните дебати и
семинари, като възнамеряват да развият проекта си както присъствено, така и онлайн.
От наша страна смятаме, че едно наше участие може да донесе позитиви за българската
страна и конкретно за Община Сливен като българския партньор.
Представител на Посолството на Република България в Мадрид потвърди, че е
присъствал на политически и обществени събития, организирани от испанската
асоциация Europa en Suma, поради което гарантира, че техните идеи и проекти целят
защитата на европейските ценности и на единството на ЕС. Не е без значение, че
голяма част от членовете на тази асоциация разполагат с отлични контакти в
испанските електронни и други медии и могат да допринесат за подобряване на
представата за нашата страна и конкретната българска община партньор в Испания.
Програма „Европа за гражданите“ (наричана по-долу „Програмата“), приета за
периода 2014—2020 г., е важен инструмент, целящ да разреши на 500-те милиона
жители на Европейския съюз да играят по-голяма роля в развитието на му. Чрез
финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, Програмата
насърчава общата история и ценности на Европа и способства за осъзнаването на
начина, по който се развива ЕС.
Програмата се осъществява чрез две направления и една хоризонтална дейност:
- Направление 1: „Европейска памет за миналото“: Повишаване на
информираността за миналото, общата история, ценностите и целта на
Съюза.
- Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“:
Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на
ниво ЕС.
Направление 2 включва три конкретни мерки:
- Побратимяването на градове - подкрепя проекти, обединяващи граждани
от побратимени градове. Чрез мобилизирането на гражданите на местно и европейско
равнище за обсъждане на конкретни въпроси от европейския политически дневен ред

тази мярка ще се стреми да насърчи гражданското участие в процеса на разработване на
политиката на ЕС и да развие възможности за обществена ангажираност и
доброволческа дейност на равнище ЕС;
- Мрежи от градове - осигуряващи финансиране на общини и асоциации,
работещи заедно по обща тема в дългосрочна перспектива, и желаещи да развиват
мрежи от градове, за да направят сътрудничеството си по-устойчиво;
- Проекти на гражданското общество - подкрепа на проекти, събиращи
граждани в дейности, пряко свързани с политиките на ЕС, като предоставят
възможност за пряко участие в процеса на разработване на политики. Финансираните
дейности могат да включват: насърчаване на обществения ангажимент и солидарност,
събиране на мнения, доброволческа дейност
Община Сливен отговаря на условията за партньорство, които поставя
Асоциацията Europa en Suma с проектно предложение „Звездите на Европа“. Програма
„Европа на гражданите“ финансира със 100% безвъзмездна финансова помощ проекта,
като Община Сливен не се ангажира със съфинасиране на своето участие.
Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен като партньор на
Асоциацията „Europa en Suma“ с проектно предложение „Звездите на Европа“
по Програма „Европа за гражданите“ 2014 -2020 г., Под-програма Направление
2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“, Мярка:„Мрежи от
градове“.
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
Асоциацията „Europa en Suma“.
Приложение:
1. Резюме на дейностите по проект „Звездите на Европа“
2. Информация за Асоциацията „Europa en Suma“
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕЗЮМЕ
на дейностите по проект „Звездите на Европа“ (Stars of Europe),
дадени от Асоциация „Europa en Suma“, Испания
1. 12 STARS OF EUROPE- ONLINE CONTEST / ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ „12 ЗВЕЗДИ НА
ЕВРОПА“
Август 2020 – Май 2021, Лисабон, Португалия

66 години след като Европейския съвет избра 12-те звезди за знамето на ЕС, ние бихме искали
да изберем име, символично име. Ще помолим различни астрономи на направят кратки видеа за
социалните мрежи, говорейки за великите европейски астрономи от всички времена: Кеплер,
Коперник, Хипатия от Александрия, Галилей, Птоломей. Тези видеа ще бъдат прожектирани във
висши училища в ЕС и студентите ще избират свои любими научни герои и ние ще дадем на 12те финалисти по една звезда по време на церемония в централния офис на ЕС в Лисабон през
май 2021 г.
2. “I ENCOUNTER IN THE STARS” / СРЕЩА В ЗВЕЗДИТЕ
A Veiga, Spain / А-Вейга, Испания
Ще бъде дискутирано дали селските общини имат решения за кризата с обезлюдяването, от
която страда ЕС. Това събиране ще бъде интер-дисциплинарна среща, търсеща решения и
представяйки нови предложения. Завладяващи снимки на небето на А-Вейга, направени от
поканени астрофотографи, ще помогнат за популяризиране на събитието и да го направят
атрактивно за медиите.
3. ONLINE OPEN COURSE OF ASTROPHOTOGRAPHY / ОНЛАЙН ОТВОРЕН КУРС ПО
АСТРОФОТОГРАФИЯ
Декември 2020 – Март 2021
Възможно ли е да се мисли за нови качествени работни места, използвайки чистото небе на
селските зони, като ресурс? Може ли това да промени здравето на тяхното население? Ние
мислим, че астрофотографията може да помогне за тези проблеми и предлагаме отворен онлайн
курс на престижни астрофотографи. Вярваме, че „небесен гид“ е професията на бъдещето.
„Звездите на Европа“ ще популяризира в социалните мрежи и медиите визуалните резултати от
курса.
4. “Populated SKY of EU” / „Населено НЕБЕ на ЕС“
Януари 2021, Мадрид
Ще представим „ЗВЕЗДИТЕ НА ЕВРОПА“ на Международния туристически панаир (ФИТУР).
Партньорите ще представят проекта на техни щандове/кабинки, популяризирайки своето чисто
небе. Възнамеряваме да създадем мрежа от тур-оператори и да ги свържем, използвайки
печатни материали и уебсайтове.
5. MUSIC OF THE STARS /МУЗИКАТА НА ЗВЕЗДИТЕ
Септември 2021, Гърция
Избрахме това място след направено проучване на слънчевото затъмнение през 1178 г. пр.Хр.
Това ни кара да мислим за историята, литературата (Одисей) и музиката. Важни общи фактори
на територията на ЕС. Музикантите ще се представят с вдъхновението на небето. Концертът ще
бъде в стрийминг и ще се превърне в саундтрак на проекта SOE
6 . “Celestial ART” / „Небесно ИЗКУСТВО“
Август 2021, Сардиния, Италия
Със съдействието на Радио Телескоп Сардиния и местна културна асоциация, ще поканим 8
международни артиста да работят с ехото на звездите и да го трансформират след това във

визуален материал. Това събитие ще се случи по същото време, когато са Персеидите (Звездния
дъжд) и събитието ще бъде предавано от различни места на проекта (Алкева, А-Вейга,
Канарските острови, Рила, Итака, Сан Сперате, Хортобаги-Унгария…)
7. DEPOPULATION IN EU / ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО В ЕС – Дискусионен форум
Декември 2021, Сливен, България
България е европейски партньор с най-голямата младежка емиграция. Ще дискутираме кои са
причините за това и възможните решения. Събитието ще се проведе по време на Орионидите
(Звезден дъжд). С български академици и представители на Комитета на регионите на ЕС ще
напишем „Сливенски манифест“, което е края на проекта „Звездите на Европа“ и началото на нов
етап.

EUROPA EN SUMA е сдружение с нестопанска цел, което иска да
укрепи идеята за обединена, силна и близка до гражданите
Европа. Европа, която е далеч от темите и демагогията, наистина е
група от народи, които се управляват от общи норми, основани на
принципите на демокрацията и правата на човека.

EUROPA EN SUMA възниква по инициатива на група професионалисти,
които са били част от служителите на испанската телевизия през
последните години: кореспонденти, журналисти, свързани с европейска
информация, международни репортери или редактори на новини, филмови създатели и
продуценти на телевизионни програми. Престиж като седмичен отчет, в корица, светът за 24
часа и т.н.
Към нас се присъединиха университетски професори или професионалисти, които не са
свързани с журналистиката, но също така са заинтересовани да реактивират европейския проект.
На етап, в който Европейският съюз преминава през политическа криза с все още непредвидими
последици, допълнително подчертана от сериозността на световната икономическа криза,
идеята за Европа се разрежда сред гражданите преди пасивността на националните
правителства, по-загрижени за освен вътрешните им политики и тези на институциите на
общността, неефективни в насърчаването на решения, достигащи до милиони европейци.
Ето защо от EUROPA EN SUMA искаме да признаем всичко постигнато в европейския
строителен проект, да се възползваме от съществуващия опит и механизми и да насърчаваме
всички инициативи, които служат за засилване на информираността на европейските
граждани. Искаме да бъдем дидактични, но също така критични и войнствени.
Възнамеряваме да бъдем форум за постоянен дебат за казаното, мисленото и направеното в
Европа, в който да канализираме проблемите на европейските граждани и да се опитаме да
дадем отговори. Ние планираме да развиваме политически, социални или културни дейности,
които насърчават европейското мислене от многообразието на подходи, идеи и
подходи. Накратко ще бъдем място за срещи на всички, които вярват, че Европа може и трябва
да напредва като съюз на гражданите.

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник,
Председател на Общински съвет - Сливен
ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет-Сливен в Областен съвет за
намаляване риска от бедствия.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Закона
за защита при бедствия определя задълженията на областните
управители по отношение защитата при бедствия в областта. За подпомагане
изпълнението на тези задължения във всяка административна област към областния
управител се създава Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
В тези областни съвети се включват кметовете на общините от съответната
област или оправомощени техни представители, по един представител на общинския
съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция
на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта,
директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност",
директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на
териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт,
юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи
отношение към намаляването на риска от бедствия.
С писмо наш вх. № 30-00-151/07.02.2020 г. Областния управител на Област
Сливен е поискал от Общински съвет - Сливен да определи своя представител в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.64а , ал. 2 от Закона за
защита при бедствия, предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ОПРЕДЕЛЯ за представител на Общински съвет - Сливен в Областен съвет за
намаляване риска от бедствия Станимир Русев Комбалов - общински съветник,
Председател на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на
актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет – Сливен.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Мотиви: Защита на особено важен интерес. Закъснение на изпълнението може да
доведе до значителна вреда.
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ,
между Община Сливен и „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД, във връзка с
изменение на ПУП в частта на плана за регулация за УПИ II и УПИ IV, кв.4
по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен и след влизане в сила на ПУП,
неговото прилагане с прекратяване на съсобственост, чрез делба в ПИ с
идентификатор 67338.601.270 по КК – гр. Сливен и прехвърляне на
собственост на реални части от съседни общински имоти
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 47043028/05.09.2019 г. от „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД за сключване между Община
Сливен и дружеството на предварителен договор, във връзка с изработване на ПУП в
частта на плана за регулация за УПИ II – „За Златна белка“ ООД и УПИ IV – „За
производствена и складова дейност“, кв.4 по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен.
С Протоколно решение № 11/03.05.2019 г. на ОбЕСУТ при Община Сливен е
приет за одобряване проект на ПУП в частта на плана за регулация за УПИ II – „За
Златна белка“ ООД и УПИ IV – „За производствена и складова дейност“, кв.4 по плана
на „Промишлена зона“, гр. Сливен, като се променя местоположението на вътрешните
регулационни граници между УПИ II и УПИ IV и се променя отреждането на УПИ II в
„За производствена и складова дейност”.
Съгласно изменението на ПУП – ПР изработено от „МАКСГЕО –
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, инж Х. Х. с лиценз: № ………, в обхвата на разработката
попадат поземлени имоти по кадастрална карта както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 67338.601.268, с площ 5157 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, актуван с акт за частна общинска собственост № 4048 от
19.11.2019 г.;
- Поземлен имот с идентификатор 67338.601.269, с площ 4655 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, актуван с акт за частна общинска собственост № 4050 от
19.11.2019 г.;
- Поземлен имот с идентификатор 67338.601.270, с площ 11733 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, в режим на съсобственост: за „Златна белка – Иванов и
С-ие“ ООД - 10526/11733 ид. ч., съгласно нотариални актове: акт № 180, т. V, рег. 1891,
дело 1808 от 08.06.1995 г., акт № 70, т. VIII, рег. 2883, дело 1776 от 04.10.2000 г.; акт №
135, т. XIV, рег. 4193, дело 3110 от 23.10.2002 г.; акт № 167, т. XV, рег. 4867, дело 2799
от 07.08.2017 г. и за Община Сливен - 1207/11733 ид.ч., съгласно акт за частна
общинска собственост № 4051 от 25.11.2019 г.

- Поземлен имот с идентификатор 67338.601.113, с площ 29146 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за
второстепенна улица.
Придаваемия терен с площ 45 кв.м. от съществуваща улица с идентификатор
67338.601.113, представлява публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2,
т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно
разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не могат да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският съвет може да
промени характера на собствеността на общински имот от публична в частна, само ако
имотът е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската
собственост.
Възложени и изготвени са експертни оценки от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, и са определени пазарните стойности
за 1 кв.м. от засегнатите поз. имоти, възлизащи, както следва: за имоти с
идентификатори 67338.601.268, 67338.601.269 и 67338.601.270 на 21,63 лв./кв.м., а на
поземлен имот с идентификатор 67338.601.113 на 21,20 лв./кв.м., без ДДС.
Данъчните оценки за 1 кв.м. от имотите са, както следва: за ПИ с
идентификатори 67338.601.113, 67338.601.268 и 67338.601.269 – 18,30 лв./кв.м., за
67338.601.270 – 16,01 лв./кв.м.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл.8, ал.9, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.6,
ал.1, чл.36, ал.1, т.1 и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.33, ал.1,
т.1, чл.39 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел VI “Прекратяване на съсобственост” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение
№ 64/30.01.2020 г., с ПИ с идентификатор 67338.601.270, с площ 11733 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, находящ се в кв. „Промишлена зона“, гр. Сливен.
II. 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 2020 г., приета с Решение № 64/30.01.2020 г., с терен с площ от 45 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.601.113, целия с площ от
29146 кв.м., нтп: за второстепенна улица, терен с площ от 2918 кв.м., представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 67338.601.269, целия с площ от 4655 кв.м., нтп: за
друг вид производствен, складов обект, терен с площ от 3 кв.м., представляващ реална
част от ПИ с идентификатор 67338.601.268, целия с площ от 5157 кв.м., нтп: за друг вид
производствен, складов обект, находящи се в кв.“Промишлена зона“, гр. Сливен.
III. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община
Сливен и „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД, във връзка с изменението на ПУП - ПР
за УПИ II – „За Златна белка“ ООД и УПИ IV – „За производствена и складова
дейност“, кв.4 по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен, а след влизането в сила на
ПУП и с цел неговото прилагане, сключване на договор за прекратяване на
съсобственост, чрез делба на поземлен имот с идентификатор 67338.601.270, с площ
11733 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект, в режим на съсобственост: за
„Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД - 10526/11733 ид.ч. и за Община Сливен 1207/11733 ид.ч., при следните условия:

3.1. „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД получава в дял и става собственик на
терен с площ от 7560 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.601.270, попадаща в обхвата на УПИ II (с проектен идент. 67338.601.290), с
отреждане: „За производствена и складова дейност“, кв.4 по плана на „Промишлена
зона“, гр. Сливен, граници на реалната част: 67338.601.270, 67338.601.113,
67338.601.269. Пазарната стойност на реалната част е 163 522,80 лв. (сто шестдесет и
три хиляди петстотин двадесет и два лв. и осемдесет ст.), без ДДС.
3.2. Община Сливен получава в дял и става собственик на терен с площ от 2798
кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.601.270, предаваща се
към ПИ с идентификатор 67338.601.268 за урегулирането на УПИ IV (с проектен
идент. 67338.601.289), с отреждане: „За производствена и складова дейност“, кв.4 по
плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен, граници на реалната част: 67338.601.268,
67338.601.270. Пазарната стойност на реалната част е 60 520,74 лв. (шестдесет хиляди
петстотин и двадесет лв. седемдесет и четири ст.), без ДДС.
3.3. Община Сливен получава в дял и става собственик на терен с площ от 1375
кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.601.270, попадаща в
обхвата на улица от о.т. 318 до о.т. 319, предаваща се към съществуваща улица - ПИ с
идентификатор 67338.601.113, граници на реалната част: 67338.601.113, 67338.601.270.
Пазарната стойност на реалната част е 29 741,25 лв. (двадесет и девет хиляди
седемстотин четиридесет и един лв. двадесет и пет ст.), без ДДС.
3.4. За уравняване на дяловете при прекратяването на съсобственост, чрез делба
на поземлен имот с идентификатор 67338.601.270, Община Сливен следва да заплати на
„Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД сума в размер на 64 154,58 лв. (шестдесет и
четири хиляди сто петдесет и четири лв. петдесет и осем ст.), без ДДС, представляваща
пазарната стойност на площта от 2966 кв.м., с която се увеличава дела на Община
Сливен.
IV. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община
Сливен и „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД, във връзка с изменението на ПУП - ПР
за УПИ II – „За Златна белка“ ООД и УПИ IV – „За производствена и складова
дейност“, кв.4 по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен, а след влизането в сила на
ПУП и с цел неговото прилагане, сключване на окончателен договор, чрез който
Община Сливен ще прехвърли на „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД, правото на
собственост върху следните поземлени имоти:
4.1. Терен с площ от 45 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.601.113, целия с площ от 29146 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.
„Промишлена зона“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за второстепенна улица, предаваща се към ПИ с идентификатор
67338.601.270, за урегулирането на УПИ II (с проектен идент. 67338.601.290), с
отреждане: „За производствена и складова дейност“, кв.4 по плана на „Промишлена
зона“, гр. Сливен, граници на реалната част: 67338.601.269, 67338.601.270,
67338.601.113. Пазарната стойност на реалната част е 954 лв. (деветстотин петдесет и
четири лв.), без ДДС.
4.2. Терен с площ от 2918 кв.м., представляващ реална част от ПИ с
идентификатор 67338.601.269, целия с площ от 4655 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект,
предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.601.270, за урегулирането на УПИ II (с
проектен идент. 67338.601.290), с отреждане: „За производствена и складова дейност“,
кв.4 по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен, граници на реалната част:
67338.601.268, 67338.601.270, 67338.601.113, 67338.601.284. Пазарната стойност на

реалната част е 63 116,34 лв. (шестдесет и три хиляди сто и шестнадесет лв. тридесет и
четири ст.), без ДДС.
4.3. Терен с площ от 3 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.601.268, целия с площ от 5157 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.
„Промишлена зона“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предаваща се към ПИ с
идентификатор 67338.601.270, за урегулирането на УПИ II (с проектен идент.
67338.601.290), с отреждане: „За производствена и складова дейност“, кв.4 по плана на
„Промишлена зона“, гр. Сливен, граници на реалната част: 67338.601.268,
67338.601.269. Пазарната стойност на реалната част е 64,89 лв. (шестдесет и четири лв.
осемдесет и девет ст.), без ДДС.
4.4. „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД следва да заплати на Община Сливен
сума в размер на 64 135,23 лв. (шестдесет и четири хиляди сто тридесет и пет лв.
двадесет и три ст.), без ДДС, представляваща пазарната стойност на прехвърлените
имоти.
4.5. „Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД следва да заплати на Община Сливен
дължимите данъци и адм. такси.
V. За уравняването на вземанията и задълженията между Община Сливен и
„Златна белка – Иванов и С-ие“ ООД по т.3.4, т.4.4 и т.4.5 следва да се изготви
споразумителен протокол.
VI. С влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПР за УПИ II – „За
Златна белка“ ООД и УПИ IV – „За производствена и складова дейност“, кв.4 по плана
на „Промишлена зона“, гр. Сливен, терен с площ от 45 кв.м., представляващ реална
част от ПИ с идентификатор 67338.601.113 - публична общинска собственост,
придадена по регулация, променя характера си от публична в частна общинска
собственост.
VII. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички последващи
нормативно определени действия.

Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП и сключване
на предварителен договор за прехвърляне на собственост между
Община Сливен и физически лица – сделка по ЗУТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление с вх.№ 94001888/28.01.2019г. от К. Я. К., с искане да му бъде разрешено да изкупи придаваеми
части от общински терени, за урегулиране на новообразувания УПИ XIX-180, кв.694,
по плана на кв.“Ново село“, гр. Сливен, отреден „за жилищно строителство“.
Към заявлението са приложени скица на имот с идентификатор 67338.521.180 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен и нотариален акт за
собственост, вписан с акт № 122, том 28, дело № 6607, вх.рег.№ 9347/15.11.2005г. в
Служба по вписванията, гр.Сливен.
Съгласно Протоколно решение № 29/21.12.2018г. на ОбЕСУТ е приет проект за
изменение на действащ ПУП в част план за регулация, за УПИ XIX-7 и УПИ XXI-7 в
кв. 694 по плана на кв.“Ново село“, гр. Сливен, като изменението е допуснато със
Заповед № РД 15-2831/20.11.2018г. на кмета на Община Сливен. Целта на проекта е
обединяването на УПИ XIX-7 и УПИ XXI-7, като се образува нов УПИ XIX-180, при
запазване на отреждането „за жилищно строителство“, както и отпадане на уличната
регулация от о.т. 2892 до о.т.2893 и придаване на площ, представляваща общинска
собственост към новообразувания УПИ XIX-180 в кв.694.
Придаваемата общинска площ включва реални части от следните поземлени
имоти по кадастралната карта на гр.Сливен:
 Целия поземлен имот с идентификатор 67338.521.177 с площ от 105 кв.м., с
нтп: за друг поз. имот за движение и транспорт, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, публична общинска собственост;
 13 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.401.336 с площ от 1526
кв.м., с нтп: за друг поз. имот за движение и транспорт, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, публична общинска
собственост;
 11 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.401.376 с площ от 48 кв.м.,
с нтп: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, актуван АЧОС № 3969/14.03.2019г.
Като част от улица, 118 кв.м. от придаваемата площ представлява публична
общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската
собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от

Закона за общинската собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Общинският съвет може да промени характера на
собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да
има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и 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 ЗОС и
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал. 2 от НРПУРОИ приета с Решение №
1414/31.01.2019г. на ОбС гр.Сливен и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план – план за
регулация за за УПИ XIX-7 и УПИ XXI-7 в кв. 694 по плана на кв.“Ново село“, гр.
Сливен, като се образува нов УПИ XIX-180, с отреждане „за жилищно строителство“ в
кв.694 и към новообразувания поземлен имот се предава свободна общинска площ от
129 кв.м., представляваща част от поземлени имоти с идентификатори 67338.521.177,
67338.401.336 и 67338.401.376 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 терени с площ, както следва: 105 кв.м., представляващи ПИ 67338.521.177,
нтп: за друг поз. имот за движение и транспорт, 13 кв.м., представляващи реална част
от ПИ 67338.401.336, нтп: за друг поз. имот за движение и транспорт и 11 кв.м.,
представляващи реална част от ПИ 67338.401.376, нтп: за ниско застрояване (до 10м),
актуван АЧОС № 3969/14.03.2019г.
III. Обявява за частна общинска собственост, следните общински имоти и части
от имоти:
- ПИ 67338.521.177, с площ 105 кв.м., нтп: за друг поз. имот за движение и
транспорт;
- 13 кв.м., представляващи реална част от ПИ 67338.401.336, нтп: за друг поз.
имот за движение и транспорт.
IV. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на К. Я. К., правото на
собственост върху следните общински имоти и части от имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.521.177, с площ 105 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поз.
имот за движение и транспорт, при съседи: 67338.521.180, 67338.521.8, 67338.401.376,
67338.401.375, 67338.401.368.
Оценката на 105 кв.м. от ПИ 67338.521.177, изготвена от оценител на имоти
възлиза на 4904 лв. (четири хиляди деветстотин и четири лв.), без ДДС.
2. Общински терен с площ 13 кв.м., представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 67338.401.336, целия с площ от 1526 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поз.
имот за движение и транспорт, при съседи: 67338.401.365, 67338.521.19, 67338.401.368,
67338.401.367, 67338.401.431 по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК.
Оценката на частта от 13 кв.м. от ПИ 67338.401.336, изготвена от оценител на
имоти възлиза на 607 лв. (шестстотин и седем лв.), без ДДС.
3. Общински терен с площ 11 кв.м., представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 67338.401.376, целия с площ от 48 кв.м., трайно предназначение

на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до
10м), при съседи: 67338.521.8, 67338.401.336, 67338.401.375, 67338.521.177 по КККР на
гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК,
актуван АЧОС № 3969/14.03.2019г.
Оценката на частта от 11 кв.м. от ПИ 67338.401.376, изготвена от оценител на
имоти възлиза на 514 лв. (петстотин и четиринадесет лв.), без ДДС.
V. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на УПИ XIX-180, с отреждане „за жилищно строителство“ в кв.694, частта от поземлен
имот с идентификатор 67338.401.336-публична общинска собственост, придадена по
регулация, променя характера си от публична в частна общинска собственост, както и
целия поземлен имот с идентификатор 67338.521.177, с площ от 105 кв.м.
VI. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на заинтересованото лице- К.
Я. К.
VІI. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собствеността на имотите по т. IV.

Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на ПУП и сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост между Община Сливен и
физически лица – сделка по ЗУТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 94008559/13.05.2019г. от П. Ж. А., с искане да му бъде разрешено изкупуване на придаваеми
части от терен-публична общинска собственост, за урегулиране на собствените му,
новообразувани имоти, както следва:
- УПИ XXXIV-362, отреден „за вилна сграда“, кв. 40, по плана на СО
„Селището“, гр. Сливен.
- УПИ XXXV-360, отреден „за вилна сграда“, кв. 40, по плана на СО
„Селището“, гр. Сливен.

Представени са нот.акт за продажба № 27, том 1, дело № 11, вх.рег.№
36/05.01.2017г., вписан в Сл. по вписванията, гр.Сливен и нот.акт № 98, том 3, дело №
444, вх.рег.№ 822/15.02.2019г., вписан в Сл. по вписванията, гр.Сливен.
Съгласно Протоколно решение № 11/03.05.2019г. на ОбЕСУТ е приет проект за
изменение на действащ ПУП в част план за регулация, за УПИ XXXIV-362, УПИ
XXXV-360 и общинския УПИ XXXIII-361, отреден „за озеленяване“ в кв. 40 по плана
на СО “Селището“, гр. Сливен, като изменението е допуснато със Заповед № РД 15677/13.03.2019г. на кмета на Община Сливен. Целта на проекта е осигуряване на достъп
до УПИ XXXIV-362, УПИ XXXV-360, от прилежащата на УПИ XXXIII-361 улица, за
сметка на част от общинския имот.
Преди изменението, УПИ XXXIV-362, УПИ XXXV-360 в кв.40, представляват
съответно поземлени имоти по кадастралната карта на гр.Сливен, с идентификатори
67338.441.362 с площ от 523 кв.м. и 67338.441.360 с площ от 423 кв.м., а УПИ XXXIII361, ПИ 67338.441.361 с площ от 566 кв.м., актуван с акт за публична общинска
собственост № 4004/10.07.2019г.
Придаваемата общинска площ включва реални части от следните поземлени
имоти по кадастралната карта на гр.Сливен:
 41 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.440.315 с площ от 18678
кв.м., с нтп: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, публична общинска собственост, придаваеми към УПИ
XXXV-360 в кв.40, СО „Селището“;
 58 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.441.361 с площ от 566
кв.м., с нтп: за др.вид озеленени площи, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, актуван АПОС № 4004/10.07.2019г., придаваеми
към УПИ XXXV-360 в кв.40, СО „Селището“;
 39 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.441.361 с площ от 566
кв.м., с нтп: за др.вид озеленени площи, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, актуван АПОС № 4004/10.07.2019г., придаваеми
към УПИ XXXIV-362 в кв.40, СО „Селището“;
Като част от улица, 41 кв.м. от придаваемата площ, както и 58 кв.м. и 39 кв.м.,
представляващи части от поземлен имот с отреждане „за озеленяване“, представляват
публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската
собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от
Закона за общинската собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Общинският съвет може да промени характера на
собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да
има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и 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 ЗОС и
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал. 2 от НРПУРОИ приета с Реш. №
1414/31.01.2019г. на ОбС гр.Сливен и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план – план за
регулация за УПИ XXXIV-362, УПИ XXXV-360 и общинския УПИ XXXIII-361,
отреден „за озеленяване“ в кв. 40 по плана на СО “Селището“, гр. Сливен, като към
новообразувания УПИ XXXV-360 се предават свободни общински площи от:



41 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.440.315 с площ от 18678
кв.м., с нтп: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, публична общинска собственост;
 58 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.441.361 с площ от 566
кв.м., с нтп: за др. вид озеленени площи, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, актуван АПОС № 4004/10.07.2019г.;
a към новообразувания УПИ XXXIV-362 се предава свободнa общинскa площ
от:


39 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67338.441.361 с площ от 566
кв.м., с нтп: за др. вид озеленени площи, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, актуван АПОС № 4004/10.07.2019г.
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 30.01.2019г. на Общински съвет,
гр.Сливен с терени с площ, както следва: 41 кв.м., представляващи реална част от ПИ
67338.440.315 с площ от 18678 кв.м., с нтп: за второстепенна улица, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, 58 кв.м. и 39 кв.м., представляващи
реални части от ПИ 67338.441.361 с площ от 566 кв.м., с нтп: за др.вид озеленени
площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана, актуван АПОС №
4004/10.07.2019г.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на П. Ж. А., правото на
собственост върху следните части от общински имоти:
1. Общински терен с площ 41 кв.м., представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 67338.440.315, целия с площ от 18678 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
второстепенна улица, при съседи: 67338.440.344, 67338.440.338, 67338.440.355,
67338.440.345, 67338.440.356 по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК.
Оценката на 41 кв.м. от ПИ 67338.440.315, изготвена от оценител на имоти
възлиза на 530 лв. (петстотин и тридесет лв.), без ДДС.
2. Общински терен с площ 58 кв.м., представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 67338.441.361, целия с площ от 566 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
озеленени площи, при съседи: 67338.441.474, 67338.441.473, 67338.441.364,
67338.441.363, 67338.441.362, 67338.441.360 по КККР на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК, актуван АПОС №
4004/10.07.2019г.
Оценката на частта от 58 кв.м. от ПИ 67338.441.361, изготвена от оценител на
имоти възлиза на 750 лв. (седемстотин и петдесет лв.), без ДДС.
3. Общински терен с площ 39 кв.м., представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 67338.441.361, целия с площ от 566 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
озеленени площи, при съседи: 67338.441.474, 67338.441.473, 67338.441.364,
67338.441.363, 67338.441.362, 67338.441.360 по КККР на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК, актуван АПОС №
4004/10.07.2019г.
Оценката на частта от 39 кв.м. от ПИ 67338.441.361, изготвена от оценител на
имоти възлиза на 504 лв. (петстотин и четири лв.), без ДДС.
IV. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен
план, частите от поземлени имоти с идентификатори 67338.440.315 и 67338.441.361-

публична общинска собственост, придадени по регулация, променят характера си от
публична в частна общинска собственост.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на заинтересованото лице- П.
Ж. А.
VI. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собствеността на имотите по т. III.

Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ между Община
Сливен и физически лица, във връзка с прилагане на влязъл в сила устройствен план
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинската администрация е постъпило заявление вх.№ 940021995/08.11.2019г. от С. С. Р., в качеството й на собственик на поземлен имот с
идентификатор 67338.503.161 по Кадастралната карта на гр.Сливен, с искане да й бъде
разрешено изкупуване на придаваема част от терен-публична общинска собственост, за
урегулиране на собствения й имот, за който е отреден УПИ XXVIII-161, отреден „за
жилищно строителство“, кв.92, по плана на кв.“Комлука“, гр. Сливен.
Към заявлението са приложени следните документи:
- нотариален акт за покупко-продажба, вписан с акт № 6, том 16, дело № 2668,
вх.рег.№ 4472/24.07.2019г. в Служба по вписванията, гр.Сливен;
- Скица № 15-735774-13.08.2019г., издадена от СГКК гр.Сливен.
- Скица-проект № 15-1172330/30.12.2019г., издадена от СГКК гр.Сливен.
Със Заповед № РД 15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен е одобрен и
влязъл в сила подробен устройствен план за кв.92, гр.Сливен, съгласно който към УПИ
XXVIII-161 се предава реална част с площ от 24 кв.м. от общински поземлен имот с
идентификатор 67338.535.8 с нтп: за второстепенна улица, представляващ ул.“Димитър
Пехливанов-Добрович“.
Като част от улица, придаваемата площ от 24 кв.м. е публична общинска
собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във
връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за
общинската собственост такива имоти не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Общинският съвет може да промени характера на

собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да
има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.15, ал.5 от ЗУТ е възложена и изготвена експертна
оценка от оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България,
с определена пазарна стойност на реалната част от имота, която възлиза на 1881 лв.
(хиляда осемстотин осемдесет и един лв.) без ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал. 4, т.2 от
ЗОС, във връзка с §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от
ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. 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 от 24 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 67338.535.8 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, целия с площ от 13871 кв.м, съгласно скица-проект № 151172330/30.12.2019 г. на СГКК – гр. Сливен, нтп: за второстепенна улица, за която част
няма съставен акт за общинска собственост.
II. Обявява за частна общинска собственост, част от общински имот, с площ 24
кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 67338.535.8 с нтп:
за второстепенна улица.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на С. С. Р. с ЕГН ………..,
правото на собственост на общински терен с площ 24 кв.м., представляващ реална част
от поземлен имот с идентификатор 67338.535.82, целия с площ от 13871 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, по КККР на гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК, за
урегулиране на УПИ XXVIII-161, кв.92 по действащия ПУП на кв.“Комлука“,
гр.Сливен.
Оценката на частта от 24 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.535.8, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 1881 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и един лв.), без
ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка, са за сметка на
заинтересованото лице.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи договор за
прехвърляне право на собственост на имота по т.ІII.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 20202021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Отдаването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд /ОПФ/ е регламентирано в Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и в Правилника за прилагане на закона (ППЗСПЗЗ).
Съгласно чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ, пасищата, мерите и
ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по
реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, ( т.е. без търг или конкурс) на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и
вида на регистрираните животни, включени в съответните списъци, изготвени от
кметовете, кметските наместници и ръководители на ЦАО на населените места, по цена
определена по пазарен механизъм.
Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Списъците на имотите за
индивидуално ползване с категории за землището или за общината се обявяват в
общината и кметствата и се публикуват на интернет страницата на общината в срок до
1 март. (чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ).
Кандидатите за наемане на пасища, мери и ливади подават заявление по образец
до кмета на общината в срок до 10 март 2020г., към което прилагат документи,
определени в правилника за прилагането на закона (чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99 от
ППЗСПЗЗ). Лицата не трябва да имат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за
земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. нар. „бели петна”), което е регламентирано в чл. 37и, ал. 1
от ЗСПЗЗ.
Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище по реда на 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните
или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади съобразно разпоредбата на
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
При разпределянето предимство имат кандидатите, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.
Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от
лицата, които притежават най-малко животински единици (чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ).
При недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ в землището към разпределените
по реда на чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ имоти, съответната комисия извършва допълнително

разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или
област и съставя протокол за окончателно разпределение на имотите в срок до 1
юни 2020г. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4. Разпределението се извършва
последователно в съседно землище, община и област (чл. 37и, ал. 7).
Въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и ал.7 от ЗСПЗЗ кметът
на общината сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен
механизъм (чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ във вр. с чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ). Минималният
срок на договорите е 5 стопански години (чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ). В следващите
алинеи на чл. 37и е регламентирана процедурата за свободните и недостигащите
пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, като договорите се
сключват за една стопанска година. При сключване на договори за наем или аренда на
пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран
слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на
площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две
стопански години от сключването на договора..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 и, ал. 3, чл.
37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Приема Годишен план за паша за стопанската 2020 / 2021 година.
2.Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на
животновъдни обекти, земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани като
юридически лица, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Областна дирекция
по безопасност на храните град Сливен и определени в списъка по чл. 37о, ал. 5 от
ЗСПЗЗ, представляващи Приложение № 3 към Годишния план за паша за
стопанската 2020 / 2021 година.
3. Определя задълженията на Община Сливен и ползвателите за поддържането
на пасищата, мерите и ливадите както следва:
3.1.Община Сливен има следните задължения:
Да предостави пасищата, мерите и ливадите – публична общинска собственост, за
ползване от земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически
лица, отглеждащи пасищни животни при следните условия:
- Стопаните или техни сдружения, отглеждащи тревопасни селскостопански животни
да бъдат включени в съответните списъци, изготвени от кметовете, кметските
наместници и ръководители на ЦАО на населените места в Община Сливен;
- в списъците да е вписан броят на притежаваните от тях регистрирани тревопасни
селскостопански животни по видове, възраст и брой;
- списъците да бъдат заверени от лицензирания ветеринарен лекар за населеното място,
удостоверяващ регистрацията на съответните животни и съгласувани в Областна
дирекция по безопасност на храните град Сливен;
3.2. Задължава ползвателите на пасища, мери и ливади – общинска
собственост:
- Да спазват „Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на
територията на Община Сливен”, представляващи Приложение 2 към годишния
план.

- Да заплащат съответна годишна „такса за общо ползване” на пасищата, мерите и
ливадите, съгласно Наредбата за управление и разпореждане със земеделски земи от
общинския поземлен фонд и водни ресурси в община Сливен.
4. Дава съгласие за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на
територията на община Сливен за срок от 6 стопански години, включени в списък
Приложение 1 и Приложение 1.1 неразделна част от настоящото решение за
индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Имотите се разпределят от комисия назначена от кмета на
общината, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и от
ЗСПЗЗ, както и по реда, разписан в Правилника за прилагане на закона /ППЗСПЗЗ/.
5.Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при
наличие на необходимите площи в определените срокове регламентирани в ЗСПЗЗ.
6. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключва договори въз основа на
протоколите на комисията, след заплащане на годишна наемна цена определена с
експертна оценка на лицензиран оценител, представляваща Приложение № 4 към
Годишния план за паша за стопанската 2020 / 2021 година.
7. Останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението могат да се
отдават под наем чрез търг за индивидуално ползване, съгласно регламентирания ред в
ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за 1 (една) стопанска година.
8. Кметът на общината следва ежегодно да извършва проверки, съобразно
разпоредбите на чл.37м от ЗСПЗЗ, за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ
по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд.
9. Идентификацията на имотите по КВС (Карта на възстановената собственост) в
ОС „Земеделие” Сливен, да се извършва след представяне на Решението на Общински
съвет Сливен.
10. Таксата за общо ползване на общинските мери и пасища да се събира съгласно
– „Тарифа за таксата за общо ползване на мери и пасища”, към Наредбата за
управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни
ресурси в община Сливен.
11. Задължава кмета на общината, кметовете на населените места, кметските
наместници и ръководители на ЦАО да следят за изпълнението на Правилата за
ползване на общинските пасища, мери и ливади и да не допускат ползването им от
ползватели, които не са заплатили определената такса или наемна цена.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Мотиви:На основание чл. 60, ал. 2 от АПК, предварителното изпълнение се
допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси във връзка с обезпечаване на дейностите определени за осъществяване от
кмета на общината при разпределението на пасищата, мерите и ливадите от общински
поземлен фонд по смисъла на ЗСПЗЗ. Закъснението на изпълнението може да доведе до
значително трудно поправими вреди за заинтересованите страни в процеса, а именно
селскостопански производители (животновъди) от община Сливен.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН

за паша

2020/2021 г.

I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за управление на пасища, мери и ливади общинска
собственост и мери и пасища по чл.19 ал.1, се разработва на основание чл. 37о. ал. 4 т.
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изм. и доп., ДВ бр. 61
от 11.08.2015 г., изм., бр. 100 от 2015 г. ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя
ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.
II. ОБХВАТ
Годишният план за управление,
ливадите посочва годишното им
територията на Община Сливен
изготвени съгласно чл. 37о, ал.
Общински съвет Сливен.

ползване и експлоатация на пасищата, мерите и
разпределение и ползване в населените места на
при спазване на правилата за тяхното ползване,
1, т. 2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от

III. ЦЕЛ
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите и
ливадите общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както
и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики
и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда, подържането
на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и Националните
стандарти, одобрени и определени със Заповед РД 09-122/ 23.02.2015 г. на министъра
на земеделието и храните.
IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА
1. Кметът на Община Сливен









ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и
управление на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на
територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;
назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по
реда на чл. 37и, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко
землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на
имотите при наличие на необходимите площи в определените срокове от ЗСПЗЗ.
упълномощава длъжностно лице от Общинско предприятие „Земеделие,
гори и водни ресурси” Сливен за провеждането на конкретни процедури и
мепроприятия в изпълнение изискванията на закона;
изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването на
разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на
съответното кметство;
възлага на независим експерт оценител изготвянето на цени на имотите
определени по пазарен механизъм, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ;
управлява изразходването на средствата от наемите от пасищата, мерите и
ливадите;
управлява имотите извън обхвата на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, използвани за
селскостопански нужди.



упълномощава длъжностно лице от Общинско предприятие „Земеделие,
гори и водни ресурси” Сливен, ежегодно да извършва проверки за спазване на
условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда
на пасища, мери и ливади от ОПФ;
 ежегодно изисква актуализиран списък на свободните пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд /ОПФ/ от Общинско предприятие „Земеделие,
гори и водни ресурси” Сливен;
 съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на
плана;
2. Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” Сливен:










води регистър на сключените договори и следи тяхното изпълнение;
организира и провежда процедурите за отдаване под наем или аренда на
пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а,
ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ;
подготвя договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади в това число:
сключване, изменение и прекратяване на договорите;
организира контрола по изпълнението им;
ежегодно извършва проверки съгласно разпоредбите на чл. 37 м от ЗСПЗЗ
за спазване на условията по сключените договори за наем или аренда на
пасища, мери и ливади от ОПФ;
ежегодно събира информация и изготвя актуализиран Списък с размера и
местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално
ползване по смисъла на чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ;
ежегодно актуализира списъка на свободните пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд /ОПФ/
отговаря за актуализацията на плана и правилата за ползването на пасищата,
мерите и ливадите на територията на община Сливен;
съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на
плана;

3. Кмет, кметски наместник и ръководител на ЦАО на населеното място:




създава и ръководи работна група, която има
за задача да извърши
разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, от
земеделските стопани или техни сдружения;
организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата
за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩАТА,
МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В
ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ
ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Приложение
1 и Приложение 1.1

Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” Сливен събира данни от
Общинска служба „Земеделие” Сливен, СГКК Сливен и изготвя ежегодно списък с
размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите на територията на
Община Сливен по населени места, съгласно приложение № 1 и приложение № 1.1
На територията на общината има 70904.806дка. пасища, мери и 4442.696дка. ливади.
Отдадените с договор за наем пасища, мери и ливади от 2014 г. до 2019г. включително
по КВС – 33271.517дка. Работната група, която задължително се изгражда във всяко
населено място, има за задача да извърши разпределение на ( свободните ) пасища,
мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни, от земеделските стопани или техни сдружения и е в състав:
кмет, ветеринарен лекар /обсужващ ветеринарния участък/, стопаните отглеждащи
пасищни животни и/или представител на техните сдружения.
VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН – Приложение № 2
Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община
Сливен включват:
 перспективен експлоатационен план за паша;
 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за
индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
 частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
 прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
 мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 ветеринарна профилактика;
 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища,
за засяване с подходящи тревни смески;
 построяване на навеси;
 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
 охрана;
 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и
на развитието на животновъдството на територията на общината;
 карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове,
определени в Системата за идентификация на земеделските парцели;
VII. СПИСЪК
НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПАСИЩНИ
ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА
СЛИВЕН – Приложение № 3
Общинска администрация Сливен на основание чл. 37о, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ
изготвя списък – образец, който се изпраща до кметовете и кметските наместници по
населени места за попълване. Попълнените списъци с данни за земеделски стопани или
техни сдружения, отглежданите от тях животни се подписват и подпечатват от кмета на
населеното място, участъковия ветеринарен лекар, и след съгласуване с Областна

дирекция по безопасност на храните град Сливен, се предоставят в общинската
администрация.
VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:
 Постъпленията от наемите за ползване на пасища и мери, общинска собственост.
 Общинската администрация и/или ползвателите на пасищата, мерите и ливадите
могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване
екологичното им състояние.
ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:






ОД ”Земеделие”, ОС „Земеделие” Сливен, СГКК Сливен и Общинско
предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” Сливен - представя в срок
до края на месец декември на текущата година данни за свободните пасища,
мери и ливади от ОПФ по землища, съгласно изискванията на ЗСПЗЗ и
ППЗСПЗЗ;
ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция”
- предоставят имената на
ползвателите на мери и пасища по списък, предоставен от ОСЗ по физически
блокове за съответната година, съгласно изискванията на чл. 36 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
За целите на проверките и въведените нови правила за управление на пасищата,
мерите и ливадите – общинска собственост, с изм. на ЗСПЗЗ от м. февруари 2015
г. МЗХ предоставя достъп на общините до интегрираната информационна
система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и регистъра
на Министерството за ползваните с правно основание пасища, мери и ливади.

Приложение 2
Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Сливен
( изготвени съгласно чл. 37о, ал. 1, т. 2 на Закон за собствеността и ползването на
земеделските земи)
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Сливен са
изготвени по изискванията на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (чл. 37о, ал.1, т.2), съгласно който тези правила съдържат:
 перспективен експлоатационен план за паша;
 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за
индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
 частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
 прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
 мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоероззионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 ветеринарна профилактика;
 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища,
за засяване с подходящи тревни смески;
 построяване на навеси;
 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
 охрана;
 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и
на развитието на животновъдството на територията на общината;
 карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове,
определени в Системата за идентификация на земеделските парцели;
I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША
Перспективният експлоатационен план, е разработен на основание и във връзка с
изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014-2020 г., Областна
стратегия за развитие на земеделието и Програмата за развитие на селските райони в
страната.
1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Сливен, опазване на
биологичното разнообразие с цел преобръщане на негативните промени,
причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на
пасищата, мерите и ливадите и използване на земите за други цели.
2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление
на агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи по мярка
10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка
4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР се ползват с
предимство след изтичане срока на договора за удължаване до изтичане срока на
задълженията, поети с първоначалното кандидатстване по мярката.
3. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с
цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата
и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно

разходване на средствата, получени чрез финасовите стимули на ЕС,
предназначени за развитие на земеделието.
4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските
производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и
икономически растеж на районите с пасища.
5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, покрили
европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в
момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на
фермите и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.
ІІ.

ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
ЗА ОБЩО И ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, И ТЯХНОТО
РАЗГРАНИЧАВАНЕ.
6.Ежегодно, в срок до 10.01. Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси” Сливен предоставя на кметовете, кметските наместници и
ръководители на ЦАО на населени места списък с данни на имотите, определени
за ползване като пасища, мери и ливади както мери и пасища по чл. 19 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, изготвен от
Общинско предприятие «Земеделие, гори и водни ресурси» Сливен.
7. Кметовете, кметските наместници и ръководители на ЦАО на населени места,
съвместно с регистрирания ветеринарен лекар за участъка в срок до 01.02. на
съответната година изготвят, заверяват и съгласуват:
- списък - образец на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на
територията на населеното място.
- списъкът се заверява надлежно с подпис и печат от кмета, кметски наместник и
ръководител на ЦАО на населеното място, регистрирания ветеринарен лекар за
участъка, съгласува се от Областна дирекция по безопасност на храните град
Сливен и се представя в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси” Сливен до 01.02.
- При непредставяне на такъв списък в определения срок, се счита че няма
желаещи за общо ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за населеното
място, и всички ще бъдат предоставени за индивидуално ползване.
8.Ежегодно, в срок до 10.03.,
 При условия на индивидуално ползване - собствениците на пасищни
животни заявяват писмено желанието си за ползване на пасища, мери и
ливади с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ - образец /по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ/
до кмета на общината. Заявлението съдържа – общи указания, указания
за попълване на приложенията към него и задължителни документи, които
се прилагат към Заявлението. Пасищата, мерите и ливадите, по реда на чл.
24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ – без търг или конкурс, се разпределят между
правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в
съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани
на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка
за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за
производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се

разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо,
овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки
"Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за
поддържане на биологично земеделие", включени в направление
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска
единица на хектар, независимо от категорията на имотите.Кметът на
общината назначава комисия по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ, която
определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите
за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до
1 май. Протоколът се обявява в кметството и се публикува на интернет
страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площа на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районен съд.
 При условия на общо ползване или чрез сдружение /като посочва
упълномощеното от него лице/ се заявява писмено от всеки стопанин или
чрез сдружение желание за ползване на пасища, мери и ливади с подаване
на Заявление - декларация /образец/, до кмета на населеното място.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите
от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство
върху обществените мери, пасища и ливади, включително чрез образуване на
едно или повече колективни стада.
9.Достоверността за броя на животните на земеделските стопани се
удостоверява със заверка /подпис и печат/ от Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ) град Сливен и се завежда в деловодната система
на кметството.
10.На територията на всяко населено място под ръководството на кмета, се
изгражда задължително работна група в състав: кмет, ветеринарен лекар
/обсужващ ветеринарния участък/, стопаните, отглеждащи пасищни
животни и/или представител на техните сдружения, ползвателите на
земеделски земи, граничещи с прокарите и пасищата. В случаите, когато тези
собственици са голям брой, същите излъчват упълномощени свои представители,
записани в заявлението за участие в работата на работната група.
Участието на ветеринарните лекари се съгласува с директора на ОДБХ.
11. Работната група разглежда на заседание постъпилите Заявление - декларация
при условие на общо ползване и описаните в нея броя на различните видове и
категории животни на всеки стопанин, като се превръщат в ЖЕ по следния начин:
Брой животни по видове X Коеф. за приравняване на съответния вид
животни към 1 ЖЕ = брой ЖЕ = дка / мери, пасища и ливади /
Така работната група определя площите /дка/ пасища, мери и ливади необходими
при условие на общо ползване, съгласно разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ
и маркира имотите в предоставения от общината списък с данни за имотите –
Приложение 1. и Приложение 1.1
"Животинска единица" по смисъла на този закон е условна единица за
приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:
1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна
възраст се равнява на една животинска единица;

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от
животинска единица;
3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.
12. Всички останали свободни пасища, мери и ливади от предоставения от
общината списък с данни за имотите – Приложение 1, и Приложение 1.1
следва да бъдат маркирани при условия на индивидуално ползване /по чл. 37и,
ал.5 от ЗСПЗЗ/. Групата определя и местоположението на прокарите на
територията на съответното землище, които следва да се спазват от всички
ползватели на пасищата при отвеждане на животните на паша. При неспазване
прокарите за придвижване на селскостопански животни до местата за паша и
водопоите се налагат санкции, съгласно Наредбата за обществения ред.
13.В едноседмичен срок след заседанието на работната група се изготвя списъка
с разпределение на пасищата, мерите и ливадите при условие на индивидуално
и общо ползване - списък с данни за имотите – Приложение 1 и Приложение
1.1 се представя в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”
Сливен в срок до 01.02.
14.Работната група заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички
решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. На базата на
заключенията на работната група - описани в протокол, Общинския съвет взема
решение за начина на разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване.
15. В случаите, когато наличните пасища, мери и ливади от ОПФ в землището са
недостатъчни, комисия, назначена от кмета на общината, извършва допълнително
разпределение в съседно землище, община или област, и съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага
до изчерпване на имотите от ОПФ или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4
от ЗСПЗЗ. Протоколът се обявява в кметството и се публикува на интернет
страницата на общината.
16. При недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ след тяхното разпределение в
съответното и съседни землища, по заявление от правоимащато лице в срок до 10
юни, комисията, предоставя служебно на министъра на земеделието и храните
или оправомощено от него лице протоколите и копие от заявлението за
допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд /ДПФ/.
17. Директорът на областна дирекция »Земеделие» назначава комиссия, която
разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ в съответното
и/или съседни землища и съставяу протокол за окончателното разпределение на
имотите от ДПФ в срок до 1 юли.
18. Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават под наем чрез
търг, в който се допускат до участие само на собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Търговите се провеждат от кмета на общината – за земи от
ОПФ. Договорите се сключват за една стопанска година.
19. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади от
ОПФ и ДПФ се отдават под наем чрез търг, на собственици на пасищни
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги подържат в
добро земеделско и екологично състояние.
20. В срок до 28.02. ежегодно Общинският съвет взема окончателно решение за
годишното разпределение за общо и индивидуално ползване съгласно

предоставения от общината списък с данни за имотите – Приложение 1 и
Приложение 1.1.
21. Ежегодно приеманите годишни планове за паша и ползване на сено се
допълват с общински пасища, мери и ливади, както и с мери и пасища по чл.19
от ЗСПЗЗ за общо и индивидуално ползване.
22. Годишната такса за общо ползване на мери и пасища, определена съгласно
Приложение № 3 - „Тарифа за таксата за общо ползване на мери и пасища” към
Наредбата за управление и разпореждане със земи от ОПФ и водни ресурси в
община Сливен, се заплаща в срок до 31.03. на текущата година в кметството на
населеното място.
23. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на
денонощието.
24. Земеделски стопани – животновъди и/или техни сдружения, които
кандидатстват за индивидуално ползване на пасища сключват договор с
общината, съгласно чл. 37 и, ал.12 от ЗСПЗЗ.
25. Стопаните, които кандидатстват за подпомагане по различните схеми на
Общата селскостопанска политика, представят копие от Решението за
предоставяне на общински мери и пасища, както и мери и пасища по чл.19 от
ЗСПЗЗ, за общо ползване или договора, сключен с общината за индивидуално
ползване, което им служи като правно основание за ползване на общинските мери
и пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
ІІІ.
ЧАСТИТЕ
ОТ
МЕРИТЕ,
ПАСИЩАТА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ.

И

ЛИВАДИТЕ,

Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в чл.
32 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на мярка 10
от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
Общински съвет може да определи мери, пасища и ливади от ОПФ,
предназначени предимно за косене.
Първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските
райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните
райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 30 юни до 15
август;
Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се
започва от средата към периферията, а когато това не е възможно - от единия край към
другия, като използват ниска скорост.
Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.
ІV. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА
ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ.
За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и
водопои да се ползват съществуващите полски пътища.
V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И
ДРУГА
НЕЖЕЛАНА
РАСТИТЕЛНОСТ,
ПРОТИВОЕРОЗИОННИ
МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ.

При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Националните
стандарти за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние,
одобрени и определени със Заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
земеделието и храните, а именно:
Национален стандарт 1.
Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове
в буферните ивици:
- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на
повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с
изключение на оризовите клетки;
- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна
фракция на оборския тор;
- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;
- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.
Национален стандарт 2.
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да
притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор
и др.).
Национален стандарт 3.
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI
в подземните води (Приложение към НС 3.).
Национален стандарт 4.
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и
обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ
да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на
площи за производство на тютюн.
Национален стандарт 5.
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:
- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва
перпендикулярно на склона или по хоризонталите;
- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване
частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката
на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.
Национален стандарт 6.
Забранява се изгарянето на стърнищата.
Национален стандарт 7.
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност
- орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния
период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).
Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)
на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани,
собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:
- директните плащания;
- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация
на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;
- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020):
Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА
2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или
други специфични ограничения.
Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на
земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.
VI. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА
Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са
посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за
профилактика и борба срещу болестите по животните през 2013 г., съгласно чл.118,
ал.1 от ЗВД. При поява на заразна болест генералният директор на Българска агенция
по безопасност на храните /БАБХ/ издава заповед, с която определя мерките за
ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към областните
управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за
изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на
заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната
обстановка се провеждат меропрития за обезвреждане на околната среда, химизация на
биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или
налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на
заразни болести се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции,
дезинсекции и дератизации предвидени в съответната наредба. Съгласно чл. 108, ал. 1
от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове,
ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. При възникване на
заболяване от списъка по чл.118, ал.1 от ЗВД, ДДД мероприятия и консумативите се
заплащат от бюджета съгласно чл. 120 ал. 3 от ЗВД. Профилактичните ДДД
мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на обектите, съгласно чл.120,
ал. 4 от ЗВД.
VІI.
ЧАСТИТЕ
ОТ
МЕРИТЕ,
ПАСИЩАТА
И
ЛИВАДИТЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С
ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ.
При необходимост, частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за
изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

VIII. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ
Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията
на НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи, без промяна на
предназначението им, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройство
на територията.
ІХ. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА
ПАСИЩНИ КОМПЛЕКСИ.
При определяне на парцели и пасищни комплекси по местности в отделните
землища на територията на общината, е възможно и въвеждането на определен ред на
ползване.
X. ОХРАНА
Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели
задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.
XI. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ,
ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, И НА
РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА.
Режима на ползване, забраните и ограниченията са изготвени на основание
чл.37о, ал.4, т.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и са
следните:
o Задължения на Община Сливен:
1. Ежегодно да актуализира списъка на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ,
подлежащи на ползване.
2. По общодостъпен начин да бъдат обявени по населените места, общинските
пасища, мери и ливади, разпределени за общо и индивидуално ползване, като се
разяснят реда и условията за предоставянето им за ползване.
3. Да предоставя информация и методически указание на ползвателите, относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и
ливадите.
4. Да осигури безпрепятствено ползване на общински мери и пасища за пашата на
притежаваните от земеделските стопани животни.
5. Да актуализира ежегодно договорите за наем (ползване) на пасищата, мерите и
ливадите от ОПФ, съобразно изискванията на ЗСПЗЗ.
o Задължения на ползвателите на общинските мери, пасища и ливади:
1. Да ползуват поземлените имотите по предназначение с грижата на добър
стопанин.
2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.
3. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да
не ги използват за неземеделски нужди.
4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни
и други отпадъци.

5. Да не допускат запалването на растителност в поземлените имоти и да спазват
противопожарните изисквания.
6. Да не допускат пашата без пастир, пашата в горите, граничещи с пасищата,
пашата в чужди имоти, както и преизпасване на пасищата и мерите от животни
над допустимия минимум на хектар.
7. Да не извършват сеч на отделно стоящи или групи дървета в предоставените за
ползване поземлени имоти, без разрешение от компетентните органи.
8. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване.
9. Да не изграждат постройки с траен статут в имотите.
10. Да не преотдава за ползване на трети лица поземлените имоти изцяло или части
от тях.
11. Да не ограждат наетите имоти, и да осигурят свободен достъп на всички
тревопасни животни, отглеждани в населено място, независимо от техния вид и
възраст.
12. Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от
разходите, които са направили по почистване на имотите.
13. При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние, одобрени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015 година
на Министъра на земеделието и храните, включващи опазване на почвата от
ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на
поддръжка на естествените местообитания, и задължително Национален
стандарт 7, съгласно който се спазват и поддържат съществуващите:
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);
- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния
период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).
Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не
отменят задълженията на ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други
нормативни актове.
14. Да осигурят поддържане на полуестествените тревни площи чрез традиционни
земеделски практики (паша и/или косене).
15. Да осигурят подобряване състоянието на мерите и пасищата чрез оптимизиране
на минералното и / или органично торене на площите.
16. При констатиране на заразни болести при животните, същите да не се допускат
на паша, както и да не се изпълняват указанията на специализираните
ветеринарни органи.
17. Да не се използват общинските пасища за пашуване на животни, които не са
обхванати от държавна профилактична програма и които не са идентифицирани.
Настоящите задължения не отменят задълженията на общината и
ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, определени в нормативни
актове.

Приложение № 4
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ЗЕМЛИЩЕ
Сливен
Кермен
Биково
Бинкос
Блатец
Божевци
Бозаджии
Бяла
Въглен
Горно Александрово
Градско
Глушник
Голямо Чочовени
Гавраилово
Гергевец
Глуфишево
Драгоданово
Желю войвода
Злати войвода
Зайчари
Изгрев
Ичера
Калояново
Камен
Ковачите
Крушаре
Малко Чочовени
Мечкарево
Младово
Николаево
Новачево
Панаретовци
Раково
Самуилово
Скобелево
Сотиря
Средорек
Селиминово
Старо село
Струпец
Стара река
Тополчане
Трапоклово
Чинтулово
Чокоба

Пасища,мери
(лв./дка.)
15
12
10
15
14
15
10
15
15
12
15
10
15
15
20
10
12
12
12
15
15
15
15
10
10
10
15
15
12
12
15
12
15
10
12
12
15
12
10
10
15
12
12
15
12

Ливади
(лв./дка.)
15
12
10
15
10
15
10
15
15
12
15
10
15
15
20
10
12
12
12
15
15
15
15
28
12
10
15
15
12
12
15
12
15
10
12
15
15
12
10
10
15
12
12
15
12

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.74
общинска собственост в землището на гр.Сливен.

–

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило заявление за закупуване на поземлен имот с
идентификатор 67338.435.74 с площ от 2281 кв.м., местност „Баш чардак”, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска,
землище на гр. Сливен, актуван с АОС 4061/20.01.2020 г. с данъчна оценка: 76.10 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.
Имотът е включен в Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет гр.
Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 год..
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България. За поземлен имот с
идентификатор 67338.435.74 пазарната оценка възлиза на 15920/петнадесет хиляди
деветстотин и двадесет/ лв. без ДДС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с
идентификатор 67338.435.74 с площ от 2281, местност „Баш чардак”, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията:
земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с АОС 4061/20.01.2020 г.
Начална цена: 15920/петнадесет хиляди деветстотин и двадесет/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в м. „Лозарски
връх“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация е постъпило заявление от М. Т. П., с вх.№ 940014957/12.08.2019г. за закупуване на урегулиран поземлен имот - общинска собственост
с идентификатор 67338.419.322, м. „Лозарски връх“, гр. Сливен, с площ от 262 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), актуван с АОС № 4034 от 09.10.2019 г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имота
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на
7156
лева (седем хиляди сто петдесет и шест лева) без ДДС.
Изготвена е данъчна оценка на имота в размер на 4 256,70 лева (четири хиляди
двеста петдесет и шест лева и 70 ст.) .
Предвид гореизложеното и 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 придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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 67338.419.322, м. „Лозарски връх“, гр. Сливен, с площ от
262 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), актуван с АОС № 4034 от 09.10.2019 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота
частна общинска собственост, представляващ:

ПИ с идентификатор 67338.419.322, м. „Лозарски връх“, гр. Сливен, с площ от
262 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), актуван с АОС № 4034 от 09.10.2019 г.
Начална тръжна цена 7 160 лева (седем хиляди сто и шестдесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилият участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в м. „Дълбоки
дол“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация е постъпило заявление от И. К. К., с вх.№ 940017292/10.09.2019г. за закупуване на урегулиран поземлен имот - общинска собственост
с идентификатор 67338.412.367 , м. „Дълбоки дол“, гр. Сливен, с площ от 611 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), актуван с АОС № 4059 от 10.01.2020 г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имота
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Имотът е включен в Раздел І „Продажба“ на приетата от Общински съвет гр.
Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 година.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на
7250
лева (седем хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС.
Изготвена е данъчна оценка на имота в размер на 6 573,40 лева (шест хиляди
петстотин седемдесет и три лева и 40 ст.) .

Предвид гореизложеното и 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 придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота частна
общинска собственост, представляващ:
УПИ с идентификатор 67338.412.367, м. „Дълбоки дол“, гр. Сливен, с площ от
611 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), актуван с АОС № 4059 от 10.01.2020г.
Начална тръжна цена 7 250 лева (седем хиляди двеста и петдесет лв.) без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилият участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, предоставен за ползване,
по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот 67338.407.15, местност
„Моллова гора“, землище гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се прекратява правото на ползване върху земеделските
земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното
събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет.
Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4
придобиват право на собственост върху тях, когато заплатят земята на собственика чрез
общината по цени, определени от Министерския съвет по влязла в сила оценка.
Съгласно чл. 36 от ЗСПЗЗ оценките на общинските земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и
заключителните разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на
Закона за общинската собственост. Съгласно чл.41, ал.2, изречение първо от Закона за

общинската собственост, към който препраща чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, регламентира,
разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост да се извършват по пазарни
цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
В тази връзка, след заявено желание от страна на ползвателя да придобие
собственост върху предоставената му за ползване земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е
изготвена оценка от лицензиран оценител и данъчна оценка на :
Поземлен имот 67338.407.15, с площ от 669 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Моллова гора” с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, като са
определени – пазарна стойност 7 890 лв. и данъчна оценка 7 372,90 лв.
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във врьзка с
чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, предлагам Общински съвет - Сливен да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
Да бъде заплатена на бившия собственик, чрез Община Сливен, от ползвателя,
на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
стойността на земята за :
Поземлен имот 67338.407.15, с площ от 669 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Моллова гора” с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, цена 7 890 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за придобиване правото
на собственост върху имота от неговия ползвател след заплащането на определената
цена.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, находящи се в
с.Самуилово и в с.Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните имоти общинска собственост:
1. УПИ VІІІ-681, кв.8, с площ от 495 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 261 от 21.01.2020г., с данъчна оценка 2022,10
лева.
2. УПИ ХІV-341, кв.41, с площ от 700 кв.м., отреден за жилищно строителство,
по плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 411 от 21.01.2020г., с данъчна оценка 2859,50
лева.
3. УПИ ІІ-424, кв.52, с площ от 640 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 410 от 21.01.2020г., с данъчна оценка 2614,40
лева.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарни оценки възлизащи на: 1.УПИ
VІІІ-681, кв.8 - 4907 лева ; 2. УПИ ХІV-341, кв.41– 5262 лева; 3. УПИ ІІ-424, кв.52-4811
лева.
Имотите са включени в годишната програма, приета с Решение № 64 от
30.01.2020г. на ОбС Сливен.
Предвид гореизложеното и 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 придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имотичастна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ VІІІ-681, кв.8, с площ от 495 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 261 от 21.01.2020г.

Начална цена 4907 лева (четири хиляди деветстотин и седем лв.) без ДДС.
2. УПИ ХІV-341, кв.41, с площ от 700 кв.м., отреден за жилищно строителство,
по плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 411 от 21.01.2020г.
Начална цена 5262 лева (пет хиляди двеста шестдесет и два лв.) без ДДС.
3. УПИ ІІ-424, кв.52, с площ от 640 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 410 от 21.01.2020г.
Начална цена 4811 лева (четири хиляди осемстотин и единадесет лв.) без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в
землищата на с. Чинтулово и с. Сотиря.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните поземлени
имоти - общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 81385.57.85 с площ от 1055 кв.м, начин на
трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Кун тарла”, актуван с АОС № 121/15.09.2011 г., землище на с.
Чинтулово с данъчна оценка: 246.90 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 81385.57.114 с площ от 1080 кв.м, начин на
трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Кун тарла”, актуван с АОС № 124/16.09.2011 г., землище на с.
Чинтулово с данъчна оценка: 252.70 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 68117.502.5 с площ от 893 кв.м, начин на
трайно ползване: овощни насаждения /нетерасирани/, трайно предназначение на
територията: земеделска територия, м.”Сметището”, актуван с АОС №
409/20.01.2020 г., землище на с. Сотиря с данъчна оценка: 168.80 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.

Имотите са включени в Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет гр.
Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 год.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България. За поземлен имот с
идентификатор 81385.57.85 пазарната оценка възлиза на 2568 /двде хиляди петстотин
шестдесет и осем/ лв., за поземлен имот с идентификатор 81385.57.114 оценката е 2627
/две хиляди шестстотин двадесет и седем/ лв., за поземлен имот с идентификатор
68117.502.5 оценката е 2974 /две хиляди деветстотин седемдесет и четири/ лв..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени
имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 81385.57.85 с площ от 1055 кв.м, начин на
трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Кун тарла”, актуван с АОС № 121/15.09.2011 г., землище на с.
Чинтулово.
Начална цена: 2570.00 /две хиляди петстотин и седемдесет/ лв. без ДДС
2. Поземлен имот с идентификатор 81385.57.114 с площ от 1080 кв.м, начин на
трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Кун тарла”, актуван с АОС № 124/16.09.2011 г., землище на с.
Чинтулово.
Начална цена: 2630 /две хиляди шестстотин и тридесет/ лв. без ДДС
3. Поземлен имот с идентификатор 68117.502.5 с площ от 893 кв.м, начин на
трайно ползване: овощни насаждения /нетерасирани/, трайно предназначение на
територията: земеделска територия, м.”Сметището”, актуван с АОС №
409/20.01.2020 г., землище на с. Сотиря
Начална цена: 3000 /три хиляди/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост,
представляващ ПИ 81387.501.431, с.Чинтулово, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот с идентификатор 81387.501.431,
с площ от 1040 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Чинтулово, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК (кв.33, УПИ І по
действащ ПУП ), актуван с АОС № 223 от 16.12.2019г.
В имота има изградена жилищна еднофамилна сграда с идентификатор
81387.501.431.1: застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, построена с отстъпено право на
строеж, собственост на Е. С. И. В общинската администрация е постъпило заявление от
Е. С. И. за учредяване право на строеж за изграждане на втора жилищна сграда в имота.
Съгласно предвижданията на подробния устройствен план на с.Чинтулово, одобрен с
Решение № 287/31.07.2008г. на ОбС Сливен в имота се допуска застрояване на втора
жилищна сграда на два етажа със ЗП 120 кв.м. и РЗП 240 кв.м.
Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 2941,20 лв. (две хиляди
деветстотин четиридесет и един лева и двадесет ст.)
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде учредено право на строеж върху
имота чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка на правото на строеж
от оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, която
възлиза на 2899 лв.(две хиляди осемстотин деветдесет и девет лв.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 , чл.37, ал.1 от
ЗОС и чл.34, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите, приета с Решение № 64 от
30.01.2020г. на ОбС Сливен, с учредяване право на строеж за изграждане на втора
жилищна сграда два етажа със ЗП 120 кв.м. и РЗП 240 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор 81387.501.431, с площ от 1040 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта и

кадастралните регистри на с.Чинтулово, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на
ИД на АК (кв.33, УПИ І по действащ ПУП).
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
за изграждане на втора жилищна сграда два етажа със ЗП 120 кв.м. и РЗП 240 кв.м.
в поземлен имот с идентификатор 81387.501.431, с площ от 1040 кв.м., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10м) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чинтулово, одобрени със заповед
РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК (кв.33, УПИ І по действащ ПУП), актуван с АОС №
223 от 16.12.2019г.
Начална тръжна цена 2941,20 лева (две хиляди деветстотин четиридесет и
един лева и двадесет ст.).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключването договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост на сдружение с нестопанска цел „Съюз на
пенсионерите-2004“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решения №393/15.12.2008 г. , №416/30.01.2009 г. и №521/23.04.2019 г.
Общински съвет – Сливен е учредил безвъзмездно право на ползване за срок от 10
(години) на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“ върху обекти, общинска
собственост, както следва:
1. Едноетажна масивна сграда с ид. №67338.560.75.1 и ЗП 51 кв.м., находяща се в
ПИ №67338.560.75 с адрес: гр. Сливен, кв. Дружба по КККР на гр.Сливен;
2. Едноетажна масивна сграда с ид. №67338.560.75.2 и ЗП 22 кв.м., находяща се в
ПИ №67338.560.75 с адрес: гр. Сливен, кв. Дружба по КККР на гр.Сливен;
3. Едноетажна сграда – павилион със застроена площ от 100,50 кв.м., находяща се
в УПИ 9, кв. 43 по плана на с. Тополчане, общ. Сливен.
На основание на Решенията на Общински съвет – Сливен са сключени и договори
за учредяване на безвъзмездно право на ползване, като срокът на договорите за по-горе
посочените обекти е изтекъл през 2019 г.

С писмо вх. №30-00-8/07.01.2020 г. е отправено искане до Общински съвет
Сливен от г-жа П. С. за приемане на решение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху посочените обекти на Общински съвет на сдружение „Съюз на
пенсионерите-2004“ за нов срок от 10 години.
С писмо постъпило в Общинска администрация Сливен с вх. №6101-39/30.01.2020
г. председателя на Общински съвет Сливен изпраща искането на г-жа С. по
компетентност до Кмета на Община Сливен.
Във връзка с изложеното е извършен анализ на действащата нормативна уредба
и преписката на сдружението и е установено следното:
1. Съгласно чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.
37, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Сливен (НРПУРОИ), приета с Реш. №1414/31.01.2019
г. на Общински съвет Сливен, изм. и доп. с Реш. № 1689/29.08.2019 г., безвъзмездно
право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет,
само на лица, които са определени в закон.
2. По реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ за нуждите на
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза,
които са реализирали или реализират проекти на територията на общината от взаимен
интерес, се отдават под наем имоти, частна общинска собственост, без търг или
конкурс след решение на общинския съвет.
3. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите – общинска собственост се
предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка. В ал. 3 на същия текст от закона е посочено, че имотите и вещите
– общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината
или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се
предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна
издръжка или на техни териториални структури. Тези текстове от закона са
възпроизведени в чл. 12 от НРПУРОИ.
От анализа на посочените разпоредби се прави извод, че безвъзмездното право
на управление на имот общинска собственост може да се учреди само на юридическо
лице и звено на общинска бюджетна издръжка.
Обстоятелството, че разходите за режийни разноски на сдружение „Съюз на
пенсионерите 2004” се осигуряват от общинския бюджет не може да доведе до извода,
че същото е юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по смисъла на чл. 12,
ал. 1 от ЗОС. Следователно на същото не може да се предостави за безвъзмездно
управление имот, общинска собственост.
Относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, общинска
собственост, по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост може да се учреди
такова на лица, които са определени в закон.
Във връзка с горното и от наличната документация е видно, че сдружението е
вписано в специалния регистър на сдруженията с нестопанска цел при Софийски
градски съд с решение по ф.д. №…../2004 г. На 21.03.2005 год. е регистрирано в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност под №………… . Въз основа на наличните доказателства
се установява, че сдружение „Съюз на пенсионерите - 2004” е сдружение с нестопанска
цел, осъществяващо дейност в обществена полза, като по този начин отговаря на
изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 1
от НРПУРОИ.
В чл. 14, ал. 6 от ЗОС законодателят е конкретизирал, че на юридически лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които са реализирали

или реализират проекти на територията на Община Сливен от взаимен интерес, могат
да се отдават под наем свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост без
проведен търг или конкурс след решение на Общински съвет.
Въз основа на наличните доказателства се установява, че сдружение „Съюз на
пенсионерите - 2004” е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в
обществена полза, като по този начин отговаря на изискуемите от закона предпоставки,
а именно на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.
От друга страна общинският обект е включен в раздел ІІ. Ограничени вещни
права и концесии на Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2020 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с
чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отдадат под наем без търг или конкурс общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост, представляващи:
 Едноетажна масивна сграда с ид. №67338.560.75.1 и ЗП 51 кв.м., находяща
се в ПИ №67338.560.75 с адрес: гр. Сливен, кв. Дружба по КККР на гр.Сливен, при
следните условия:
- месечна наемна цена: 23 лева без ДДС;
- срок за наемане: 5 години.
 Едноетажна масивна сграда с ид. №67338.560.75.2 и ЗП 22 кв.м., находяща
се в ПИ №67338.560.75 с адрес: гр. Сливен, кв. Дружба по КККР на гр.Сливен, при
следните условия:
- месечна наемна цена: 10 лева без ДДС;
- срок за наемане: 5 години.

Едноетажна сграда – павилион със застроена площ от 100,50 кв.м.,
находяща се в УПИ 9, кв. 43 по плана на с. Тополчане, общ. Сливен, при следните
условия:
- месечна наемна цена: 28 лева без ДДС;
- срок за наемане: 5 години.
на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите-2004” със седалище и
адрес на управление: гр. София 1142, район ………., бул. ………, с Булстат:………..,
регистрирано по ф.д. №……/2004 г. на Софийски градски съд, осъществяващо дейност
в обществена полза, представлявано от П. С. – Председател на Областен и Общински
съвет на сдружението.
Имотите се предоставят за нуждите на Общински съвет на сдружение „Съюз на
пенсионерите 2004“.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемни договори при
определените в т. 1 на настоящото решение условия.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на имот, публична общинска собственост, представляващ едноетажна
масивна сграда с идентификатор №67338.563.41.5 с площ от 710 кв.м., находяща се в
УПИ І – „За училище“, кв. 480 по плана на кв. „Даме Груев“, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание Решение №848/28.09.2017 г. Общински съвет Сливен е задължил
Кмета на Общината, чрез отдел Общинска собственост да състави акт за публична
общинска собственост за новопостроената сграда - физкултурен салон и изготви
предложение за предоставяне й безвъзмездно за управление на ОУ „Братя
Миладинови“, гр. Сливен.
Съгласно чл. 3 от правилника на Основно училище „Братя Миладинови“, гр.
Сливен, приет на заседание на Педагогическия съвет/Протокол №15 от 14.09.2016 г., е
юридическо лице по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно
ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Сливен.
Горецитираният общински обект към този момент не е необходим за нуждите на
Общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, поради
което същият може да бъде предоставен на Основно училище „Братя Миладинови“, гр.
Сливен, която е юридическо лице на бюджетна издръжка.
Обектът не е включен в Годишната програма на Община Сливен за управление и
разпореждане с имоти Общинска собственост за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и с чл. 12, ал.
3 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от НРПУРОИ предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел II „Ограничени вещни права и концесии” от Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г., със
следното съдържание:
№

имот

1.

едноетажна масивна сграда с идентификатор
№67338.563.41.5 с площ от 710 кв.м., находяща се в УПИ
І – „За училище“, кв. 480 по плана на кв. „Даме Груев“,
гр. Сливен

Площ
(кв.м.)
710

описание
за нуждите на
ОУ „Братя
Миладинови“,
гр. Сливен

2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Основно училище „Братя
Миладинови“, гр. Сливен със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ж.к.

Даме Груев, ул. „Гоце Делчев“ №1, представлявано от М. Р. М. – директор, имот,
публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с
идентификатор №67338.563.41.5 с площ от 710 кв.м., находяща се в УПИ І – „За
училище“, кв. 480 по плана на кв. „Даме Груев“, гр. Сливен.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно
управление, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни, да организира
предаването и приемането на имота и да отрази промяната в АОС №4058/09.01.2020 г.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Намаляване на утвърдената с Решение №1587 от 30.05.2019г..на Общински
съвет начална цена за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост в
землището нагр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение Решение №1587 от 30.05.2019г..на Общински съвет и Заповед
№РД 15-1800 от 26.06.2019 г. на кмета на Община Сливен, бяха организирани два
търга за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с
идентификатор 67338.90.7 с площ от 297945 кв.м, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение,
актуван с АОС 3988 от 21.05.2019 г.– общинска собственост в землището на гр.Сливен,
с начална цена: 550190 /петстотин и петдесет хиляди сто и деветдесет/ лв. без ДДС.
Съгласно протоколите на комисията от 15.07.2019 г. и 23.07.2019 г., кандидати
за закупуване на имота не се явиха.
Имотът не е включен в Раздел I Продажба 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..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.66 от НПУРОИ, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I Продажба 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..

II.Намалява с 15 % началната тръжна цена за продажба на поземлен имот с
идентификатор 67338.90.7 с площ от 297945 кв.м, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение,
актуван с АОС № 3988 от 21.05.2019 г. – общинска собственост в землището на
гр.Сливен от 550190 /петстотин и петдесет хиляди сто и деветдесет/ лв. без ДДС на
467662 /четиристотин шестдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и два/ лв. без
ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев..................
Кмет на Община Сливен

Т. 31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от БОРИСЛАВ ПАВЛОВ – общински съветник,
Зам.-председател на ПК по оперативен контрол
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ЕООД
да закупи със собствени средства Мониторингова станция за охрана по GPRS и LAN
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет е внесено искане от управителя на „Общинска охрана и
СОТ-Сливен“ЕООД гр. Сливен за даване на разрешение от Общински съвет - Сливен за
закупуване на Мониторингова станция за охрана по GPRS и LAN на стойност до
15 000лв. Тази мониторингова система ще разшири текущата, която е на принципа на
радиосигнали с две нови технологии на комуникация между клиента и
мониторинговата станция.
Постоянната комисия по оперативен контрол при Общински съвет- Сливен на
свое заседание разгледа искането и го подкрепя. Предлага съгласно разпоредбите на
Наредбата за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия Общински съвет
- Сливен да даде съгласие за закупуване на мониторингова станция за охрана по GPRS
и LAN от дружеството при спазване разпоредбите и изискванията на Закона за
обществените поръчки.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.14, т.16 от Наредба за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие

в капитала и общинските предприятия предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Дава съгласие „Общинска охрана и СОТ“ ЕООД гр. Сливен да закупи със
собствени средства Мониторингова станция за охрана по GPRS и LAN с прогнозна
стойност до 15 000 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС при спазване разпоредбите и
изискванията на Закона за обществените поръчки.
ВНАСЯ,
БОРИСЛАВ ПАВЛОВ
Зам.-председател на ПК по оперативен контрол

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 26.03.2020 г. /четвъртък/, от 13.00 ч. ще се проведе редовно Общо събрание на
акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен. С вх. № 4702128/03.02.2020 г. председателят на СД на дружеството е уведомил кмета на общината за
свикване на общото събрание. Необходимо е Общински съвет Сливен да упълномощи
представителя на Община Сливен в Общото събрание на акционерите за начина на
гласуване. С Решение № 24/19.12.2019 г. за представител в Общото събрание на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен е избран Христо Георгиев Котов.
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 и постъпилата покана от председателя на СД на „Пазар за
плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Упълномощава Христо Георгиев Котов - Представител на Община Сливен в Общото
събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да
гласува „ЗА” приемането на решенията от т. 1 до т. 5 от дневния ред, определен в

поканата за редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26.03.2020 г.
/четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”
АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от Устава на
дружеството, събранието ще се проведе на 28.04.2020 г. (вторник) от 13.00 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски
дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за
представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, задължава ръководителите на търговски дружества с над
50 на сто общинско участие в капитала да представят доклада и въпросника за
самооценка на Общинския съвет в срок до 10 февруари на следващата година. В
доклада и въпросника се включва обобщена и анализирана информация за състоянието
на системите за финансово управление и контрол в организациите по ал. 5.
Общинският съвет представя информацията на кмета на съответната община в срок до
28 февруари.
В изпълнение на това свое задължение, ръководителите на търговски дружества
с над 50 на сто участие в капитала представиха в деловодството на Общински съвет –
Сливен докладите си и въпросниците за самооценка за 2019 г.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 9, ал.6 от Наредбата за
формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.
8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, предлагам
на Общински съвет – Сливен да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
Приема за сведение Доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества
с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2019 г., както следва:
1.„Диагностично-консултативен център1-Сливен" ЕООД гр. Сливен;
2. „Диагностично-консултативен център2“ ЕООД гр. Сливен;
3. „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
4. „Обреден комплекс“ ЕООД гр. Сливен;
5. „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
6. „Пътнически превози“ ЕООД гр. Сливен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за предварителното изпълнение:
Наличие на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено
изпълнението на нормативен акт - поради краткия срок посочен в чл.9, ал.6 от
Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на
информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор, информацията да се предостави на кмета на Община Сливен в срок до 28
февруари, няма технологично време от 10 февруари до 28 февруари да се приеме влязло в
сила решение на общинския съвет.
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет Сливен

Т. 34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за газопроводно
отклонение в землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с осигуряване на захранване с метан за технологични нужди от
разпределителната мрежа на „Газтрейд Сливен“ ЕООД до ПИ 67338.832.48, отреден
„За цех за разфасоване на месо, хладилна и складова база“, местност „Къра“, землище
гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от „Газтрейд Сливен“

ЕООД за разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на газопроводно отклонение от съществуващ стоманен
газопровод Ф133/5, находящ се в регулационните граници на гр.Сливен /с точка на
присъединяване: бул.“Банско шосе“, в обхвата на о.т.403а/, до ГРЗТ, разположено на
северозападната граница на ПИ 67338.832.48, отреден „За цех за разфасоване на месо,
хладилна и складова база“, в частта от територията извън регулационните граници на
града, преминаващо през ПИ 67338.832.77 с НТП „полски път“, общинска собственост,
местност „Къра“, землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Дължината на трасето, попадащо в земеделски земи е 5.8м.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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 газопроводно отклонение от съществуващ стоманен
газопровод Ф133/5, находящ се в регулационните граници на гр.Сливен /с точка на
присъединяване: бул.“Банско шосе“, в обхвата на о.т.403а/, до ГРЗТ, разположено на
северозападната граница на ПИ 67338.832.48, отреден „За цех за разфасоване на месо,
хладилна и складова база“, в частта от територията извън регулационните граници на
града, преминаващо през ПИ 67338.832.77 с НТП „полски път“, общинска собственост,
местност „Къра“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 35
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
въздушен ел.провод в землището на гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №1721 от 29.08.2019г. Общински съвет – Сливен 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 въздушен ел.провод от съществуващ стълб №10, ВИ„Запад“,
ТП“Батмиш“, находящ се в ПИ 67338.435.13 до ПИ 67338.435.4, местност „Башчардак“,
землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. С протокол-решение
№1/03.01.2020г. Общинският експертен съвет по устройство на територията прие
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен ел.провод от съществуващ стълб №10, ВИ„Запад“,
ТП“Батмиш“, находящ се в ПИ 67338.435.13 до ПИ 67338.435.4 и преминаващ през ПИ
67338.435.13, НТП „мера“, общинска собственост, ПИ 67338.435.41, НТП „други
територии на транспорта“, общинска собственост, ПИ 67338.435.14, НТП „мера“,
общинска собственост, ПИ 67338.435.9, НТП „други територии на транспорта“,
общинска собственост и ПИ 67338.435.2, НТП „вилни зони“, общинска собственост,
всички в местността „Башчардак“, землище гр.Сливен. Трасето е с дължина 128.2 м и
сервитутна зона от 0.5-1.5 м от двете страни.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.6/2020г. на Държавен
вестник. Възложител на проекта е “ЕрЮГ“ЕАД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен ел.провод от съществуващ стълб №10, ВИ„Запад“,
ТП“Батмиш“, находящ се в ПИ 67338.435.13 до ПИ 67338.435.4 и преминаващ през ПИ
67338.435.13, НТП „мера“, общинска собственост, ПИ 67338.435.41, НТП „други
територии на транспорта“, общинска собственост, ПИ 67338.435.14, НТП „мера“,
общинска собственост, ПИ 67338.435.9, НТП „други територии на транспорта“,
общинска собственост и ПИ 67338.435.2, НТП „вилни зони“, общинска собственост,
всички в местността „Башчардак“, землище гр.Сливен.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводи и
ел.кабел НН в землището гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №1440 от 31.01.2019г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасета на: довеждащ водопровод от шахта на съществуващ водопровод
в ПИ 67338.302.173, местност „Боговото“ до напорен водоем, предвиден за изграждане
в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“; хранителен водопровод от напорен водоем,
предвиден за изграждане в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“ до урбанизираната
територия на СО „Кироолу“; преливно-изпразнителен водопровод от напорен водоем,
предвиден за изграждане в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“ до канавка в ПИ
67338.302.149, местност „Предела“ и ел.кабел ниско напрежение от урбанизираната
територия на СО „Кироолу“ до хлораторна сграда, предвидена за изграждане в ПИ
67338.302.150, местност „Предела“, всички в землището на гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране. С протокол №7/15.03.2019г. Общинският експертен
съвет по устройство на територията прие проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за трасета на водопроводи и ел.кабел НН
в местностите „Предела“, „Боговото“ и „Кироолу“, землище гр.Сливен. Трасетата със
своя сервитут засягат следните имоти: ПИ 67338.302.63, НТП „пътища“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.64, НТП „полски път“, общинска собственост; ПИ
67338.302.104, НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост; ПИ
67338.302.133, местност „Боговото“, НТП „полски път“, държавна собственост; ПИ
67338.302.149, местност „Предела“, НТП „полски път“, държавна собственост;
67338.302.150, местност „Предела“, НТП „водоем“, държавна собственост; ПИ
67338.302.151, местност „Предела“, НТП „широколистна гора“, държавна собственост;
ПИ 67338.302.152, местност „Предела“, НТП „широколистна гора“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.173, местност „Боговото“, НТП „широколистна гора“,
държавна собственост и ПИ 67338.439.89, местност „Кироолу“, НТП „поляна“,
държавна собственост, всички в землище гр.Сливен. Трасето на ел.кабела е със
сервитутна зона от 2 метра от двете страни, а общия сервитут е 3 метра от двете страни
на най-крайния провод.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.28/2019г. на
Държавен вестник. Възложител на проекта е Община Сливен и е във връзка с

изпълнение на дейностите по реализиране на мероприятия, свързани с обект:
„Водоснабдяване на селищно образувание „Кироолу“, землище Сливен“.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасета на следните проводи:
1. Довеждащ водопровод от шахта на съществуващ водопровод в ПИ 67338.302.173,
местност „Боговото“ до напорен водоем, предвиден за изграждане в ПИ 67338.302.150,
местност „Предела“, землище Сливен;
2. Хранителен водопровод от напорен водоем, предвиден за изграждане в ПИ
67338.302.150, местност „Предела“ до урбанизираната територия на СО „Кироолу“,
землище Сливен;
3. Преливно-изпразнителен водопровод от напорен водоем, предвиден за изграждане в
ПИ 67338.302.150, местност „Предела“ до канавка в ПИ 67338.302.149, местност
„Предела“, землище Сливен;
4. Ел.кабел ниско напрежение от урбанизираната територия на СО „Кироолу“ до
хлораторна сграда, предвидена за изграждане в ПИ 67338.302.150, местност „Предела“,
землище Сливен;
Трасетата със своя общ сервитут засягат следните имоти: ПИ 67338.302.63, НТП
„пътища“, държавна собственост; ПИ 67338.302.64, НТП „полски път“, общинска
собственост; ПИ 67338.302.104, НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.133, местност „Боговото“, НТП „полски път“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.149, местност „Предела“, НТП „полски път“, държавна
собственост; 67338.302.150, местност „Предела“, НТП „водоем“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.151, местност „Предела“, НТП „широколистна гора“,
държавна собственост; ПИ 67338.302.152, местност „Предела“, НТП „широколистна
гора“, държавна собственост; ПИ 67338.302.173, местност „Боговото“, НТП
„широколистна гора“, държавна собственост и ПИ 67338.439.89, местност „Кироолу“,
НТП „поляна“, държавна собственост, всички в землище гр.Сливен.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Oдобряване на задание и разрешаване изработване на изменение на Общия
Устройствен План на Община Сливен за масиви 10,11,12,13 и 14 в землището на
с. Селиминово и одобряване на задания и разрешаване изработване на подробни
устройствени планове за поземлени имоти ПИ 011067, ПИ 011068 , ПИ 012082, ПИ
012083, ПИ 013086, ПИ 013087, ПИ 013088, ПИ 014083, ПИ 014084, ПИ 014085, ПИ
014086, м. „Горен Караджаз“, землище на с. Селиминово, общ. Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, изменение,обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени
имоти извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето
внимание заявление №4704-363/31.01.2020г. от „ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ БГ“, с искане за
разрешаване на изменение на Общия Устройствен План на Община Сливен за
територия от масиви 10,11,12,13 и 14 в м. „ Горен Караджаз“, землище с. Селиминово,
общ. Сливен и разрешаване изработването на подробни устройствени планове за
поземлени имоти ПИ 011067, ПИ 011068 , ПИ 012082, ПИ 012083, ПИ 013086, ПИ
013087, ПИ 013088, ПИ 014083, ПИ 014084, ПИ 014085, ПИ 014086 м. „Горен
Караджаз“, землище с. Селиминово, общ. Сливен ,както и одобряване на техните
задания. Искането е придружено със скици № К05055/21.01.2020г., № К0507031.01.2020г., № К05047-21.01.2020г , № К05054-21.01.2020г , № К05046-21.01.2020г ,
№ К05048-21.01.2020г. № К05049-21.01.2020г. , № К05050-21.01.2020г., № К0505121.01.2020г., № К05052-21.01.2020г. , № К05053-21.01.2020г. от Общинска служба
земеделие - Сливен, документи за собственост и планови задания от възложителя по
чл.125 от ЗУТ, съдържащи информация и обосновка за необходимостта от изработване
на плановете. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен, одобрен със Решение
№1509 от 21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, разглежданата територията е
определена като „Земеделска територия за нуждите на селското стопанство“. Целта е
изменение на Общия Устройствен план на Община Сливен с промяна на
предназначението на разглежданата територия в обхват масиви 10,11,12,13 и 14 в м. „
Горен Караджаз“, землище с. Селиминово, общ. Сливен от земеделска територия в
територия „ССР- терени за земеделски нужди с възможност за промяна на
предназначението“ . Целта на изработването на подробните планове е отреждането на
имоти ПИ 011067, ПИ 011068 , ПИ 012082, ПИ 012083, ПИ 013086, ПИ 013087, ПИ
013088, ПИ 014083, ПИ 014084, ПИ 014085, ПИ 014086, намиращи се м. „Горен
Караджаз“, землище с. Селиминово, общ. Сливен „За фотолволтаична централа“
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, предлагам Общинския съвет да
вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на изменение на Общия Устройствен План на Община Сливен
за територия от масиви 10,11,12,13 и 14 в м. „Горен Караджаз“, землище с.
Селиминово, общ. Сливен, с цел промяна на земеделската територия в територия „ССРтерени за земеделски нужди с възможност за промяна на предназначението“.
2. Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването чрез възлагане от
заинтересованите лица на проекти за подробни устройствни планове – планове за
застрояване за поземлени имоти ПИ 011067, ПИ 011068 , ПИ 012082, ПИ 012083,
ПИ 013086, ПИ 013087, ПИ 013088, ПИ 014083, ПИ 014084, ПИ 014085, ПИ 014086
м. „Горен Караджаз“, землище с. Селиминово, общ. Сливен., с цел промяна на
отреждането на имотите „ За фотоволтаична централа“ .
 Измението на ОУП на Община Сливен и изработването на ПУП-ПЗ да бъде
изработено във фаза– окончателен проект;
 Измението на ОУП Община Сливен и изработването на ПУП-ПЗ да бъде
съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 и
67338.175.16 в землище на гр. Сливен и одобряване на задание и разрешаване на
изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 67338.175.16 м.“ Дебелата кория“ землище на гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, изменение,обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени
имоти извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето
внимание заявление №9400-2589/07.02.2020г. от Ж.К.К, с искане за разрешаване на
изменение на Общия Устройствен План на Община Сливен за територия, в която
попадат поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 м.“Каменна алча“ и
67338.175.16 м.“Дебелата кория“ землище на гр. Сливен и разрешаване изработване на
подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.175.16
м.“Дебелата кория“ землище на гр. Сливен, както и одобряване на техните задания.
Искането е
придружено със скици №15-110292-04.02.2020г. и
№15-11048904.02.2020г. от СГКК-гр.Сливен, документи за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за
необходимостта от изменение на плана. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен,
одобрен със Решение №1509 от 21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, имотите
попадат в територия, определена като „Спортни терени“, без да е отчетено , че имот
67338.175.4 е преотреден ,за него има влязъл в сила ПУП „ За машиностроителен
цех“ и е започнало законно строителство. Целта е изменение на Общия Устройствен
план на Община Сливен и промяна на предназначението на разглежданата територия, в
която попадат имоти с идентификатори 67338.175.4 и 67338.175.16 землище гр.
Сливен., от територия за „Спортни терени“ в производствена територия „Ппустройствена зона предимно за производства“.
Целта на изработването на
подробния устройствен план е промяна отреждането на поземлен имот с
идентификатор 67338.175.16 м.“Дебелата кория“ землище
гр. Сливен „ За
машиностроителен цех“.
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, предлагам Общинския съвет да
вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
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 попадат поземлени имоти с идентификатори
67338.175.4 и 67338.175.16 съответно в м.“ Каменна алча“ и м.“ Дебелата
кория“ землище на гр. Сливен с цел промяна от територия за „Спортни
терени“ в производствена територия - „Пп- устройствена зона предимно за
производства“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересовани лица на проект за подробен устройствен план – План за
Застрояване за имот с идентификатор 67338.175.16 м.“ Дебелата кория“ землище
на гр. Сливен с цел промяна на отреждането на имота „ За машиностроителен
цех“, като се спазят следните условия:
 Изменението на ОУП на община Сливен да обхваща територия, в която влиза
поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 и 67338.175.16, съответно в м.“
Каменна алча“ и м.“ Дебелата кория “ землище гр. Сливен.
 Измението на ОУП и изработването на ПУП-ПЗ да бъдат изработени във фаза–
окончателен проект;
 Измението 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;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за поземлени имоти с идентификатори, 67338.828.10,
67338.828.26 в м.“ Къра“ землище на кв. Речица, гр. Сливен и 67338.828.27,
67338.828.7, 67338.828.25 м.“ Речиченски път“ землище на кв. Речица , гр. Сливен .
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, изменение,обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени
имоти извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето
внимание заявление №4704-492/12.02.2020г. от „Уинд Форс БГ“ ЕООД, с искане за
разрешаване на изменение на Общия Устройствен План на Община Сливен за
територия, в която попадат поземлени имоти с идентификатори 67338.828.10,
67338.828.26 в м.“ Къра“ землище на кв. Речица гр. Сливен и 67338.828.27,
67338.828.7, 67338.828.25 м.“ Речиченски път“ землище на кв. Речица гр. Сливен, както
и одобряване на задание. Искането е придружено със скици №15-553928-20.06.2019г.,
№15-553920-20.06.2019г., №15-553940-20.06.2019г., №15-619635-10.07.2019г., №15553932-20.06.2019г. от СГКК-гр.Сливен, документи за собственост и планово задание
от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за
необходимостта от изменение на плана. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен,
одобрен със Решение №1509 от 21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, разглежданата
територията е определена като „Спортни терени“. Целта е изменение на Общия
Устройствен план на Община Сливен и промяна на предназначението на разглежданата
територия, в която попадат имоти с идентификатори 67338.828.10, 67338.828.26,
67338.828.27, 67338.828.7, 67338.828.25 землище на кв. Речица гр. Сливен, от
територия за „Спортни терени“ в производствена територия „Пп- устройствена зона
предимно за производства“.

На основание чл.21 ал. 1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 ал.1, чл.124б ал.1, чл.134 ал.1 т.1 от Закона за устройство на
територията, предлагам Общинския съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
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 попадат поземлени имоти с идентификатори 67338.828.10,
67338.828.26 в м.“Къра“ землище на кв. Речица гр. Сливен и 67338.828.27, 67338.828.7,
67338.828.25 м.“Речиченски път“ землище на кв. Речица гр. Сливен с цел промяна от
територия за „Спортни терени“ в производствена територия „Пп- устройствена зона
предимно за производства“.
 Измението на ОУП да бъде изработени във фаза– окончателен проект;
 Измението 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;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.76.15 землище на гр. Сливен и
одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.76.15 и 67338.76.14, м. „
Сливенски кър“, землище на гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, изменение,обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени
имоти извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето
внимание заявление №9400-2177/31.01.2020г. от П. И. С. , с искане за разрешаване на
изменение на Общия Устройствен План на Община Сливен за територия, в която
попада поземлен с идентификатори 67338.76.15 и разрешаване изработване на

подробни устройствени планове за поземлени имоти с идентификатори 67338.76.14 и
67338.76.15 , м. „ Сливенски кър“, землище на гр. Сливен, както и одобряване на
техните задания. Искането е придружено със скици №15-82758-28.01.2020г. и №1582795-28.01.2020г. от СГКК-гр.Сливен, документи за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за
необходимостта от изменение на плана. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен,
одобрен със Решение №1509 от 21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, имот
67338.76.15 попада в територията е определена като „Земеделска територия за
нуждите на селското стопанство“, а имот 67338.76.14 попада производствена
територия „Пп- устройствена зона предимно за производства“. Целта е изменение на
Общия Устройствен план на Община Сливен и промяна на предназначението на
разглежданата територия, в която попада имот с идентификатор 67338.76.15 , м. „
Сливенски кър“, землище на гр. Сливен., от земеделска територия в производствена
територия „Пп- устройствена зона предимно за производства“ . Целта на изработване
на подробния устройствен план е промяна отреждането на поземлени имоти с
идентификатори 67338.76.15 и 67338.76.14, м. „ Сливенски кър“, землище на гр. Сливен
„За фотолволтаична централа“.
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, предлагам Общинския съвет да
вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
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 67338.76.15 м. „ Сливенски кър“,
землище на гр. Сливен с цел промяна на земеделската територия в производствена
територия „Пп- устройствена зона предимно за производства“.
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 67338.76.14 и 67338.76.15 м. „ Сливенски кър“, землище на
гр. Сливен., с цел промяна на отреждането на имотите за „Фотоволтаична централа ”,
като се спазят следните указания и условия:
 Измението на ОУП на Община Сливен да обхваща територия, в която влиза
поземлен имот с идентификатор 67338.76.15, м. „ Сливенски кър“, землище
на гр. Сливен;
 Изработения ПУП-ПЗ да обхваща имоти с идентификатори 67338.76.14 и
67338.76.15.
 Измението на ОУП и изработаването на ПУП-ПЗ да бъдат изработени във
фаза– окончателен проект;
 Измението 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;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 32915.30.180, м.“ Голямата
поляна“ , землище на с. Ичера , община Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти
извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание
заявление №9400-2022/30.01.2020г. от Д. С. И. с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица №15-55615/21.01.2020г. от
СГКК-гр.Сливен , с документ за собственост и планово задание от възложителя по
чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Съгласно действащия ОУП на Община Сливен , одобрен със
Решение №1509 от 21.03.2019 на Общински съвет-Сливен, имотът попада в жилищен
терен, разположен извън регулационните граници на селото. Трайното предназначение
на имота в момента е земеделска земя, със начин на трайно ползване (НТП) - друг вид
земеделска земя. Целта на плана е смяна на предназначението на имот с идентификатор
32915.30.180, м.“ Голямата поляна“, землище на с. Ичера, община Сливен, от
земеделски имот в имот „За къмпинг и атракционна площадка“ . Предвижданията
на изготвеното задание е в съответствие с ОУП на Община Сливен.
На основание на чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с
идентификатор 32915.30.180, м.“Голямата поляна“, землище на с. Ичера, община
Сливен с цел смяна на предназначението на имота „За къмпинг и атракционна
площадка ”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 32915.30.180, м.“
Голямата поляна“ , землище на с. Ичера, община Сливен ;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с 67338.835.18, м.“Драката“, землище на кв. Речица,
община Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание заявление
№4704-305/27.01.2020г. „СОЮЗ“ ООД с искане за разрешаване на градоустройствено
проектиране, придружено със скица №15-22738/13.01.2020г. от СГКК-гр.Сливен , с
документ за собственост и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо
информация и обосновка за необходимостта от изработването на плана. Съгласно
действащия ОУП на Община Сливен , одобрен със Решение №1509 от 21.03.2019 на
Общински съвет-Сливен, имотът се намира в землище на кв. Речица и попада в територия
с производствени фукции. Трайното предназначение на имота в момента е земеделска
земя, със начин на трайно ползване (НТП) - пасище. Целта на плана е смяна на
предназначението на имот с идентификатор 67338.835.18, м.“ Драката“, землище на кв.
Речица, община Сливен, от земеделски имот в промишлен имот „За складова база за
селскостопанска техника , кафе-аперитив , магазин и автосервиз“ . Предвижданията
на изготвеното задание е в съответствие с ОУП на Община Сливен.
На основание на чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с идентификатор
67338.835.18, м.“ Драката“, землище на кв. Речица, община Сливен с цел смяна на
предназначението на имота „За складова база за селскостопанска техника, кафеаперитив , магазин и автосервиз ”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.835.18, м.“ Драката“ ,
землище на кв. Речица, община Сливен ;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и
всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството
на територията;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 43

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Лидия Димитрова – общински съветник, председател на ПК ОНКВ

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен бяха входирани следните искания за отпускане на
финансови средства от:
1. ДТ „Стефан Киров“, гр. Сливен, за участието на театъра в Международен
театрален фестивал „Slavija 2020“, който ще се проведе 9-16 март 2020г. в Белград,
Сърбия;
2. НЧ „Зора 1860“ - гр. Сливен, за участието на Смесен хор „Добри Чинтулов“, при
читалището в IX international musik & folk – dance festival „Venice fest“ - 14-18 юни
2020г., Венеция, Италия;
3. ОУ „Елисавета Багряна“ - гр.Сливен, във връзка с честване 25 години от
създаването на училището;
4. Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД-Сливен за финансова
подкрепа на дружеството за участие на деца от Община Сливен в Десети национален
фестивал на руската песен и танц, който ще се проведе през месец май 2020 година.
Ученици от Сливен ще вземат участие и в Международния конкурс „София-Москва;
България-Русия: вчера, днес и утре” с представяне на реферат, есе, проект, мултимедия,
разказ, стихове, рисунки или музикални произведения
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свои заседания разгледа
исканията и прие решения да предложи на Общинския съвет отпускането на
финансови средства на гореизброените организации.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският
съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин/ лева на
Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД-Сливен за участие на деца от
Община Сливен в Десети национален фестивал на руската песен и танц и в
Международния конкурс „София-Москва; България-Русия: вчера, днес и утре” - за
награди, дипломи, рекламни материали, украса на сцена.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „За участия в международни и
национални образователни и културни програми на деца и ученици“ на Приложение №
9 от бюджета на Община Сливен за 2020 год.

II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на
ОУ „Елисавета Багряна“ - гр.Сливен“ - гр.Сливен, за отбелязване на 25 години от
създаването на училището – изработване на барелеф на Елисавета Багряна.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни годишнини на
образователни и културни институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община
Сливен за 2020 год.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на:
1. ДТ „Стефан Киров“, гр. Сливен, за участието на театъра в Международен
театрален фестивал „Slavija 2020“, който ще се проведе 9-16 март 2020г. в Белград,
Сърбия.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „За юбилейни годишнини на
образователни и културни институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община
Сливен за 2020 год.
2. НЧ „Зора 1860“ - гр. Сливен, за участието на Смесен хор „Добри Чинтулов“,
при читалището в IX international musik & folk – dance festival „Venice fest“ - 14-18 юни
2020г., Венеция, Италия.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за участия в
Международни и национални образователни и културни програми на деца и ученици“
на приложение №9 от бюджета на община Сливен за 2020г.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да обявяват или
рекламират спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретните
инициативи.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до
30.06.2020год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
VI. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
допуска предварително изпълнение на решението, за точка III.1. с оглед своевременно
усвояване на средствата, тъй като събитието за което се отпускат, ще се състои на 9-16
март 2020г. и забавата на изпълнението, би довела до невъзможност ДТ „Стефан
Киров“ - гр. Сливен, да осъществи участието си в Международния театрален фестивал
„Slavija 2020“.

ВНАСЯ:
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА

Т. 44
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Павлов – общински съветник, председател на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпиха заявления от граждани за финансова помощ и
становища по тях от общинската администрация както следва:
1. Х. М. О. от гр.Сливен, за закупуване на медикаменти;
2. Б. С. Т. от гр. Сливен, за нужди от първа необходимост;
3. К. И. К. от с………., общ.Сливен, за закупуване на медикаменти;
4. С. П. С. от гр.Сливен, за лечение и съпътстващи разходи;
5. М. П. М. от гр.Сливен, за медикаменти и битови нужди;
6. Я. Й. С. от гр.Сливен, за лечение на дъщеря й С. М. и транспортни разходи;
7. И. В. М. от гр. Сливен, за медикаменти и санитарни материали;
8. Д. Е. Д. от с………., общ. Сливен, за строителни материали, необходими за
ремонтни дейности след пожар в дома му;
9. А. К. С. от гр.Сливен, за лечение и битови нужди;
10. А. Г. Ж. от гр.Сливен, за лечение и съпътстващи разходи;
11. Е. И. Л. от гр.Сливен, за съпътстващи, възстановяването след оперативна
интервенция, разходи;
12. Ч. Т. К. от гр.Сливен, за разходи за лечение и битови нужди;
13. А. Д. М. от гр.Сливен, за лечение;
14. С. Ж. М. от с………, общ.Сливен, за лекарства и битови нужди;
15. М. Н. Г. от гр.Сливен, за лечение;
16. Й. И. Б. от гр.Сливен, за разходи за лечение;
17. П. Т. М. от гр.Сливен, за лечение;
18. И. Й. И. от с………, общ.Сливен, за лечение;
19. П. Г. И. от гр.Сливен, за лекарства;
20. Я. Х. Ш. от гр.Сливен, за лекарства;
21. М. Д. Д. от гр.Сливен, за лекарства и битови нужди;
22. М .М. Й. от гр.Сливен, за лечение и възстановяване на детето й – А. М.;
23. С. С. С. от гр.Сливен, за лечение и съпътстващи разходи;
24. Р. П. К. от гр.Сливен, за лечение и съпътстващи разходи;
25. Н. К. А. от гр.Сливен, за лечение;
26. Г. Н. Г. от гр.Сливен, за закупуване на кислороден апарат;
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика на свои заседания разгледа
заявленията и прие решения да предложи на Общинския съвет да подпомогне
гореизброените граждани.

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 / двеста / лева на:
1. Х. М. О. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ул. ………. за медикаменти;
2. Е. И. Л. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……….. за съпътстващи, възстановяването
след оперативна интервенция, разходи;
3. Ч. Т. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….... за съпътстващи,
възстановяването, разходи;
4. С. Ж. М. с ЕГН ………. от с……….., общ.Сливен, ул. ……….. за лечение и
съпътстващи разходи;
5. И. Й. И. с ЕГН ………. от с……….., общ.Сливен, ул. ………. за лечение и
съпътстващи разходи;
6. П. Г. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за лечение и съпътстващи разходи;
7. М. Д. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ……….. за лечение и съпътстващи
разходи.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 / двеста и петдесет / лева на:
1. Б. С. Т. с ЕГН ……… от гр. Сливен, ул. ………., за нужди от първа
необходимост;
2. К. И. К. с ЕГН ………. от с……….., общ.Сливен, за медикаменти;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. С. П. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. …………, за лечение и съпътстващи
разходи;
2. Р. П. К. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за лечение и съпътстващи разходи;
3. Н. К. А. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……….. за медикаменти и съпътстващи
разходи;
4. Г. Н. Г. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… за закупуване на кислороден
апарат;
5. М. М. Й. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ………… за медикаменти и
съпътстващи разходи за детето й А. Г. М., с ЕГН …………;
6. А. К. С. с ЕГН ………….. от гр.Сливен, ………….. за лечение и съпътстващи
разходи;
7. А. Г. Ж. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… за лечение и съпътстващи
разходи;
8. А. Д. М. с ЕГН ………….. от гр.Сливен, ул. ……….за подпомагане на
оперативна интервенция;
9. П. Т. М. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….. за медикаменти и съпътстващи
разходи;
10. Я. Х. Ш. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ул. ………… за лечение и съпътстващи
разходи;
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 / четиристотин / лева на:
1.М. П. М. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……….., за медикаменти и битови
нужди;
2. М. Н. Г. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….. за подпомагане лечението и
съпътстващи разходи;
3. Й. И. Б. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….. за лечение и съпътстващи
разходи;

V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 / петстотин / лева на:
1. Я. Й. С. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………, за лечение на дъщеря й С. М.
М. с ЕГН …………. и транспортни разходи;
2. И. В. М. с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………… за медикаменти и санитарни
материали;
3. Д. Е. Д. с ЕГН ……….. от с……….., общ. Сливен, ул. ………. за строителни
материали;
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на С. С. С. с
ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….. за лечение и съпътстващи разходи;
VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„ Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет ”.
VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 30.06.2020г.
разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна
политика при Общински съвет Сливен.

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

