ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 461
Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.11 ал.3, ЗНА и чл. 12, ал. 14
от ЗАП,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сливен както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 47в със следния текст:
„Чл.47в (1) „За издаване на удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на
100 лв.
(2) За включване в списъка на превозните средства в
удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на
10 лв.
(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в
удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници, се събира такса в размер на 100 лв.
(4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на
10 лв.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 462
Определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от
ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 66/30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен.
2. Определя конкретните размери на индивидуалните основни
месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г. Приложение № 1.
3. Определя на кметовете на кметства допълнително месечно
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер
на 0,6 % върху основната месечна работна заплата, за всяка година
зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 463
Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г.
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни
книжа – облигации, при условията на частно предлагане

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 464
Упълномощаване на кмета на Община Сливен да подпише Запис на заповед,
неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата
на авансовото плащане – до 392 383,13 лева (триста деветдесет и две хиляди
триста осемдесет и три лева и тринадесет ст.) по договор
BG16RFOP001-5.002-0015-С01 „Подкрепа за деинституционализация
на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5:
„Регионална социална инфраструктура“ по процедурата: BG16RFOP0015.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги
за възрастни и хора с увреждания”
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 392 383,13 лева (триста деветдесет и две хиляди
триста осемдесет и три лева и тринадесет ст.) по договор BG16RFOP0015.002-0015-С01 „Подкрепа за деинституционализация на социални
услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5:
„Регионална социална инфраструктура“ по процедурата: BG16RFOP0015.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за
възрастни и хора с увреждания”.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 465
Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”
като делегирана от държавата дейност

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.53 от
Закона за социалните услуги и чл.83, ал.1 и чл.84 ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за социалните услуги,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, считано от 06.01.2021 г. съгласно заповед № РД
010063 от 06.01.2021 г. на изпълнителният директор на Агенцията за
социално подпомагане, да бъде създадена нова социална услуга
„Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на
Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от
държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 278
потребители за 2021 година. При промяна на стандарта за издръжка на
делегираните от държавата дейности за следващи години следва да се
прилага утвърденият от Министерски съвет стандарт за съответната
година.
3. Социалната услугата „Асистентска подкрепа“ да се организира и
управлява от Общинска администрация-Сливен.
4. За администриране предоставянето на социалната услуга да се
ползва материалната база в сградата на Общинска администрация-Сливен
с адрес: бул. „Цар Освободител“ №1.
5. Възлага на Кмета на Община Сливен да утвърди процедури,
правила и образци на документи, необходими за организиране
предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
6. Възлага на Кмета на Община Сливен да сформира екип за
администриране, предоставяне, контрол и отчитане на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“ включващ експерти от Дирекция „Социални

дейности, здравеопазване и спорт“, експерт „Човешки ресурси“,
„Счетоводител“, технически сътрудници, както и 73 социални асистенти.
7. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши последващи
действия по изпълнение на Решението.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на решението при следните
мотиви: Предварително изпълнение се допуска с цел защита на особено
важни обществени интереси, в частност изпълнението на Закона за
социалните услуги и Правилника за прилагане на закона за социалните
услуги.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 466
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проектно предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 6:
„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата,
предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.”, Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на
последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и
подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на
икономиката”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 467
Даване на съгласие за изпълнение на споделена с пешеходното движение
велоалея върху южния тротоар на бул. „Георги Данчев“, в участъка
от кръгово кръстовище "Розова градина" до северния вход
на стадион "Хаджи Димитър“
Във връзка с параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изпълнение на споделена с пешеходното
движение велоалея върху южния тротоар на бул. „Георги Данчев“, в
участъка от кръгово кръстовище „Розова градина“ до северния вход на
стадион „Хаджи Димитър“. Велоалеята да се изпълни без указано място за
движение, с намален габарит, върху тротоар с ширина 310-320 см, при
наличието на единични препятствия, осигуряващи светло разстояние от
240см. при следните мотиви:
 съобразяване със заварените специфични дадености на терена:
- изграден тротоар от щампован бетон;
- съществуващи стълбове на уличното осветление от външната
страна на тротоара;
- изградени подземни комуникации от техническата инфраструктура.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 468
Утвърждаване на отчет за дейността на Комисията по стипендии
за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за дейността на Комисията по стипендии за 2020
година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ В
ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020-31.12.2020Г.
През 2020 г. Комисията по стипендиите на Община Сливен създадена с
Решение № 71/30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен продължи своята работа
в изпълнение на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен
/Наредбата/. Наредбата има за цел да подпомага даровити деца и младежи с
изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта. Право на отпускане на
стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж
обхванато от образователната система в предучилищен, начален,
прогимназиален и гимназиален етап до 25 годишна възраст с доказани изяви на
местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта за
която кандидатства.
Областите за кандидатстване са:
1. Наука и техника;
2. Изкуство и култура;
3. Спорт.
В изпълнение на Наредбата с Решение № 161/23.04.2020г. на Общински
съвет Сливен е приета Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2020 г. В Програмата е заложено отпускане
на стипендии на следния брой деца: „Хаджи Мина Пашов“ – 1 брой, Годишни
стипендии – 3 броя; Месечни стипендии- 30 броя и Еднократно финансово
стимулиране – 30 броя. Размерът на средствата предвидена за изплащане на
стипендиите е 53 680 лв.
През 2020 г. са постъпили общо 76 предложения за отпускане на
стипендии: „Хаджи Мина Пашов“, Годишна, Месечни и Еднократно финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен, които са
разгледани от комисията по стипендии. Комисията по стипендиите осъществява
оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии или
финансово стимулиране. През отчетния период е обявена една сесия за приемане
на кандидатури, а именно: от 01.04.2020 г. до 01.05.2020 г./включително/.
Спазвайки принципът на публичността, комисията е оповестила началото на
сесията за прием на документи чрез официалния сайт на Община Сливен.
Резултати и постижения на кандидатите са доста големи като брой, класирания и
степен на трудност на конкурси и състезания. Всеки член от комисията
представи своето становището на кандидатите в различните области, за техните
резултати, класирания, както и степента на трудност на отделните постижения
и тяхната значимост.
В резултат на своята работа Комисията е съставила протокол, който е
представен за утвърждаване от Общински съвет – Сливен.

Разбивка по сесия:
1. Първата сесия за прием на документи за стипендии е в периода от 01
април до 01 май 2020 г. Съгласно Протокол №3 от 15.05.2019г. от
работата на комисията са подадени 76 бр. искания, от които са
одобрени 51 бр. на стойност 41 785 лв. Решението на комисията е
утвърдено с Решение № 255 от 25.06.2020г. на ОбС.
В резултат на своята работа през 2020 г. са присъдени следните стипендии:
Годишни стипендии – 2 броя; Месечни стипендии - 32 броя и Еднократно
финансово стимулиране – 17 броя.
На територията на община Сливен има много даровити деца и младежи ,
на които им предстоят още много успехи в техните области.
Това е показател, че това, което правим за тях е много важно, защото
децата са най-големия капитал на община Сливен. Нека и през следващата
година да успеем да им помагаме!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 469
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
четвъртото тримесечие на 2020 година на Кмета на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на община Сливен през четвъртото
тримесечие на 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 470
Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от Закона за
публичните предприятия и във връзка с чл. 32, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата
за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс”
ЕООД, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
 Избор на управител на Еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност „Обреден комплекс”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 Образование – висше;
 5 /пет/ години професионален опит;
 3 /три/ години управленски опит;
 Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, освен ако не са реабилитирани;
 Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват
търговска дейност;
 Да отговарят на изискванията на чл. 20 от Закона за публичните
предприятия;
в/ Необходими документи, място и срок, в който да бъдат
подадени:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография /Европейски формат на автобиография /СV/;
3. Мотивационно писмо;

4. Декларация, че лицето не е лишено по съответния ред от правото
да упражнява търговска дейност – по образец;
5. Декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 20 от
Закона за публичните предприятия – по образец;
6. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода – по образец;
7. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;
8. Документ за допълнителна квалификация и правоспособност;
9. Документ удостоверяващ продължителността на професионалния
опит – трудова книжка, служебна книжка, договор за възлагане и други;
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството
на Община Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за
конкурса.
г/ Бизнес-задача, в съответствие със стратегията за развитие
на дружеството:
 Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2022 г. – 2024 г./ със следните показатели:
- рентабилност;
- производителност;
- обем на продажбите;
- печалба;
- намаляване на разходите;
- нови пазари /разработване на нови услуги/;
- използване на съоръженията;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- финансови задължения;
- ефективност на приходите;
- финансова автономност;
- инвестиции;
д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;
2. При липса на подадени заявления или липса на кандидати
отговарящи на посочените условия, удължава крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса с 15 дни.
3. Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.

4. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на „Обреден комплекс” ЕООД с Георги Д. Киров
за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 6 месеца.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта от
обезпечаване дейността на дружеството, с което ще бъде защитен
обществения интерес.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 471
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпила покана от
изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Д-р Иван К. Данчев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА” приемането на решението по
т.1 от дневния ред, определен в поканата за извънредното Общо събрание
на акционерите, насрочено за 29.01.2021 г. /петък/ от 11:00 часа в
заседателната зала на болницата, намираща се в административната и
сграда на бул. „Христо Ботев” № 1, гр. Сливен.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното
Общо събрание на акционерите е насрочено да се проведе на 19.02.2021 г.
/петък/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 472
Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2021 г.

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 г., съгласно приложение I.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 473
Утвърждаване на списък на общинските жилища
по предназначение за 2021 год.

На основание чл.42, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за
2021 год., съгласно Приложение №1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Общински жилища 2021 г. – 477 общ брой.
І. ЗА НАСТАНЯВАНЕ ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ
НУЖДИ - 404 бр.
1. Жилища, предназначени за продажба на настанени граждани по
административен ред - 189 бр.
кв.”БЪЛГАРКА”
блок 4
вх.В, ап.3
блок 9
вх.Б,ап.15
блок 10
ап.8, ап.40, ап.46
блок 16
ап.5
блок 22
ап.10
блок 23
ап.4, ап.9, ап.44
блок 25
ап.4
блок 27
ап.9, ап.19, ап.25, ап.43
блок 28
ап.14, ап.34, ап.44
блок 31
вх.А, ап.24
вх.В, ап.6
вх.Д, ап.1, ап.22, ап.24
блок 32
вх.В, ап.6
блок 33
вх.А, ап.5
блок 40
вх.В, ап.5.
кв.”ДАМЕ ГРУЕВ”
блок 10
вх.Б ап.10, ап.22.
блок 11
вх.Б, ап.5
вх.В, ап.29
блок 16
ап.2, ап.29

блок 29
ап.2, ап.16, ап.23, ап.46, ап.53, ап.58, ап.65.
блок 39
вх.А, ап.8
кв.”КЛУЦОХОР”
блок 1
вх.Д, ап.3
блок 3
вх.А, ап.12
вх.Б, ап.21
блок 5
вх.В, ап.3
блок 12
вх.Б, ап.4
кв.”СИНИ КАМЪНИ”
блок 1
вх.Б, ап.11, ап.12, ап.18.
вх.В, ап.9.
блок 3
вх.А, ап.10
вх.Б, ап.15, ап.18
вх.В, ап.3, ап.14
блок 4
вх.А, ап.2
блок 6
вх.А, ап.14
блок 9
вх.А, ап.11, ап.14
вх.В, ап.14
блок 10
вх.З, ап.2, ап.20, ап.23
блок 12
вх.А,ап.1, ап.15
вх.Б,ап.4,ап.6,ап.17
вх.В,ап.2, ап.13, ап.15
блок 21
вх.В, ап.10
блок 22
вх.А, ап.23,ап.30
вх.В, ап.10, ап.30
блок 24
вх.А, ап.15,ап.16, ап.17,ап.19
вх.Б, ап.23, ап.28, ап.29
вх.В,ап.10, ап.31.
вх.Г, ап.30

блок 25
вх.А, ап.2, ап.8.
вх.Б, ап.2, ап.8,
вх.В, ап.1
блок 28
вх.В, ап.20
блок 31
вх.А, ап.13
кв.”ДРУЖБА”
блок 1
вх.А, ап.8, ап.24
вх.Б, ап.24
блок 2
вх.Г ап.6, ап.8, ап.12, ап.15, ап.22
блок 4
вх.Б, ап.15
вх.В, ап.20
блок 8
вх.Б, ап.1
вх.В, ап.1, ап.4, ап.7
вх.Г, ап.3, ап.9, ап.19, ап.23
вх.З, ап.12, ап.18
блок 13
вх.Г, ап.55
блок15
вх.А, ап.10
блок 17
вх.В, ап.14а
блок 18
вх.Г, ап.1, ап.4, ап.11, ап.22
вх.Д, ап.11
блок 19
вх.В, 3а, ап.5б
вх.Г, ап.13
вх.Д, ап.4
блок 21
вх.А, ап.18, ап.20
вх.Г, ап.22
блок 24
вх.А, ап.21
вх.В, ап.13
блок 27
вх.А, ап.11
вх.Б, ап.39
блок 31
вх.Б, ап.2, ап.11
вх.В, ап.1
вх.Г, ап. 1, ап.3

блок 37
вх.А, ап.11, ап.18
вх.Б, ап.3, ап.11, ап.20
блок 38
вх.А, ап.15
вх.Б, ап.2а
вх.В, ап.5
блок 39
вх.Б, ап.2, ап.16, ап.23
вх.В, ап.1, ап.3, ап.14
вх.Г, ап.2
блок 40
вх.Д, ап.1, ап.2
блок 41
вх.Б, ап.14
кв.”МЛАДОСТ”
блок 1
ап.1, ап.80
блок 2
ап.26, ап.35, ап.36, ап.78
кв.”КОЛЬО ФИЧЕТО”
блок 5
ап.47
блок 6
ап.3, ап.19, ап. 42, ап.45, ап.47
блок 7
ап.1
блок 8
ап.15, ап.22, ап.33, ап.43
кв.”РЕПУБЛИКА”
блок 32
вх.Б, ап.6
блок 37
вх.Б, ап.10, ап.12.
блок 38
вх.Б, ап.3, ап.8
вх.В, ап.3, ап.14
блок 40
ап.13
УЛИЦИ
Ул.“Бр. Миладинови“
блок 12, ап.6 ап.25
ул.”Д-р К.Стоилов”
блок 1, ап.9а

ул.”Славянска”
блок 9, вх.А, ап.13
ул.”Хр.Ботев”
блок 45,вх.Г, ап.4
ул.”Цар Освободител”
блок 41,вх.Г, ап.25
ул.”Цар Симеон”
блок 11, ап.30
ул.“Др. Цанков“
блок1, вх.В, ап.7
ул.“Г. Милев“
бл.17, вх.А, ап.11
гр.КЕРМЕН
ул.”Цар Освободител” бл.19
вх.Б, ап.2

2. ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С
ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДА 215 БР.
кв.”К.ФИЧЕТО”
блок 5, ап.10, ап.50, ап.51, ап.52
блок 6, ап.40,ап.44, ап.50
блок 7 , ап.46, ап.4
блок 8, ап.4, ап.37, ап.46
кв.”КЛУЦОХОР”
блок 3,
вх.Б, ап.8
блок 12, вх.В, ап.2
кв.”СИНИ КАМЪНИ”
блок 1
вх.А,ап.2, ап.9.
вх.Б, ап.1,ап.7
вх.В, ап.21
блок 3
вх.Б, ап.24
вх.В, ап.19
блок 6
вх.Б, ап.22

блок 9
вх.А, ап.18
вх.Б, ап.1
блок10
вх.З, ап.8, ап.24
блок 12
вх.А,ап.9, ап.12, ап.13
вх.Б, ап.2, ап.8, ап.9
блок 14
вх.А, ап.1
блок 22
вх.А, ап.27
вх.Г, ап.2
блок 24
вх.А, ап.8, ап.29
вх.Б, ап.5,
вх.В, ап.27,
ап.29, ап.32
вх.Г, ап.20, ап.22
блок25
вх.Б, ап.20
вх.В, ап.11
кв.”РЕПУБЛИКА”
блок 4
ап.3
блок 38
вх.В, ап.4
блок 40
ап.28, ап.32, ап.49
кв.”МЛАДОСТ”
блок 1
ап.35, ап.76
блок 2
ап.6, ап.8, ап.115
кв.”БЪЛГАРКА”
блок 3
вх.А, ап.4
блок 10
ап.37, ап.41,ап.42
блок 16
ап.9
блок 22
ап.11, ап.20, ап.29
блок 23
ап.49

блок 27
ап.14, ап.24.
блок 28
ап.39, ап.49
блок 30
вх.Б, ап.2
блок31
вх.Б, ап.22
вх.Д, ап.2, ап.3
кв.”ДАМЕ ГРУЕВ”
блок 10
вх.Б, ап.6, ап.15
вх.Г, ап.11
блок 11
вх.Г, ап.23
блок 16 ап.20, ап.56, ап.72
блок 23
вх.В, ап.15
блок 28
ап.1, ап.3, ап.23, ап.29
блок 29
ап.47
блок 53
вх.Б, ап.1
вх.В, ап.9, ап.10
кв.”ДРУЖБА”
блок 2
вх.Г, ап.10, ап.23
блок 8
вх.Б, ап.2, ап.14
вх.В, ап.5
вх.Г, ап.1, ап.22
вх.З, ап.1, ап.6
блок 16
вх.Б, ап.3, ап.16, ап.21
вх.Г, ап.4 ап.12
блок 18
вх.Г, ап.2, ап.19
блок 19
вх.В, ап.9б, ап.15а
вх.Г, ап.3, ап.14, ап.19
вх.Д, ап.3, ап.8
блок 23
вх.Б, ап.16
блок 24
вх.Б, ап.8
блок 31
вх.В, ап.3, ап.11

блок 34
вх.Б, ап.1
вх.Г, ап.24
блок 37
вх.А, ап.21
блок 39
вх.А, ап.8
вх.Б, ап.5
блок 40
вх.Д, ап.3
блок 42
вх.А, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9
вх.Б, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9
блок 44
вх.А, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9
вх.Б, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, ап.11, ап.12
блок 46
вх.А, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, ап.11, ап.12
вх.Б, ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5, ап.6, ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, ап.11, ап.12
гр.КЕРМЕН
ул.”Цар Освободител” бл.19
вх.А, ап.12
вх.Б, ап.1, ап.6, ап.7, ап.15
УЛИЦИ
ул.”Асеновска” 38,
ул.”Асеновска” 44
ул.”Възрожденска” 4
ул.”Московска” 21
ул.”П.Хитов”, бл.22, вх.Г, ап.20
ул.”Балатон” 1
ул.”Таньо войвода” 6
ул.”Добри Чинтулов” 9 / ІІ ет.
ул.”Димитър Пехливанов” 108
ул.”Копринка” 22
ул.”Драгойчева” 25а
ул.”Граф Игнатиев” 14
ул.”Дончо Димов” 2а, 4
ул.”Ниш” 19
ул.”Ниш” 26
ул.”Гоце Делчев” 12
ул.”Антон Иванов” 14-ІІ ет.
ул.”Кирил и Методий” 2
ул.”М.Чайковски” № 22
ул.”Хр. Смирненски” № 1
с.Блатец, кв.18, пл.№163,УПИ ІІІ

ІІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА –
кв.”К.ФИЧЕТО”
блок 5
ап.5, ап.43
блок 6
ап.23
блок 7
ап.44
кв.”ДАМЕ ГРУЕВ”
блок 11
вх.В, ап.22
вх.Г, ап.14
блок 12
вх.А, ап.10
блок 16
ап.8
блок 17
вх.А, ап.27
блок 28
ап.18, ап.48
блок 29
ап.17, ап.20, ап.44
кв.”ДРУЖБА”
блок 1
вх.А, ап.1
блок 8
вх.З, ап.10
блок21
вх.А, ап.11
блок 27
вх.Б, ап.22
кв.”МЛАДОСТ”
блок 1
ап.53, ап.65
блок 2
ап.37.
блок 9
вх.Б, ап.22
кв.”СИНИ КАМЪНИ”
блок 6
вх.В, ап.10
блок 14
вх.А, ап.17
блок 15
вх.Б, ап.14

53 бр.

блок 24
вх. Г, ап.25
блок 28
вх.Г, ап.24
блок 31
вх.В, ап.7, ап.14
кв.”БЪЛГАРКА”
блок 20
вх.В, ап.21
блок 22
ап.44
блок 28
ап.10, ап.58
блок 29
вх.Б, ап.6
блок 32
вх.А, ап.8
вх.Б, ап.10
бл.40,
вх.В, ап.8
блок 41
вх.В, ап.23
кв.”КЛУЦОХОР”
блок 1
вх.Д, ап.19
кв.”РЕПУБЛИКА”
блок 38
вх.А, ап.2
УЛИЦИ
ул.”А.Иванов”
блок 8, ап.62, ап.68, ап.71
ул.”Бр.Миладинови”
блок 2,ап.21
ул.”Хр. Ботев”, блок 1, вх.В, ап.4
Ул.”Т.Икономов” № 4, блок 30, ап.3
Ул.”Йосиф Щросмайер” блок 27, вх.А, ап.1, ап.2, ап.3
бул.”Цар Освободител” бл.17, ап.1
гр.КЕРМЕН
ул.”Цар Освободител” бл.19
вх.А, ап.1, ап.11
вх.Б, ап.3

ІІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА - 20 бр.
кв.”Кольо Фичето”
блок 5,ап.53
блок 6,ап.49
кв.”Сини камъни”
блок 1,
вх.Б, ап.15
блок 12
вх.А, ап.14
вх.В, ап.1
блок 20
вх.А,ап.16
кв.”Дружба”
блок 1
вх.Б, ап.14
блок 8
вх.А, ап.6
вх.Г, ап.6, ап.24
блок 18
вх.Д, ап.23
блок 19
вх.Г, ап.10, ап.23
блок 37
вх.А, ап.4, ап.16
кв.”Република”
блок 40, ап.46
кв.”Младост”
блок2, ап.89
кв.”Даме Груев”
блок16, ап.68
блок29, ап.62
УЛИЦИ
ул.”Антон Иванов” № 14, І ет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 474
Изменение на Решение №426/16.12.2020 г. за освобождаване
от заплащането на наемни вноски наемателите на общински нежилищни
обекти, включително и наематели на обекти, предоставени за управление
на общински предприятия, и от такси за разполагане на маси и столове
пред заведенията за хранене и развлечение

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г.
на Министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя т.1 и т.2 от Решение №426/16.12.2020г. като текста „за
периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.“ се замени с текста „за периода от
01.12.2020 г. до 31.01.2021 г.“
2. В останалата си част Решение №426/16.12.2020 г. остава
непроменено.
3. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
 защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 475
Дарение на вещи – общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8,
ал. 1, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал. 2, т. 4
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дарява на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен, вещи –
общинска собственост на обща стойност 15588,80 (петнадесет хиляди
петстотин осемдесет и осем лева и 80 ст.) лева, съгласно приложение № 1,
които да послужат в дейностите по преодоляване разпространението,
лечение и превенция на COVID-19.
2. Дарява на ВМА - МБАЛ - Сливен, вещи – общинска собственост
на обща стойност 5816,40 (пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 40
ст.) лева, съгласно приложение № 2, които да послужат в дейностите по
преодоляване разпространението, лечение и превенция на COVID-19.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да подпише договори за
дарение и предаде вещите по т.1 и т.2 на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“
АД – гр. Сливен и ВМА - МБАЛ - Сливен.
4. На основание, чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението при следните мотиви: защита на особено важни
обществени интереси, свързани с осигуряване живота и здравето на
гражданите.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 476
Изменение на Решение №366 от 24.09.2020 г. на Общински съвет – Сливен
за изваждане от активите на „Диагностично-консултативен център 1 –
Сливен“ ЕООД недвижим имот и предоставяне на същия
на СУ „Димитър Рохов“, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местната самоуправление
и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Точка 5 от Решение №366 от 24.09.2020 г. на Общински съвет –
Сливен се изменя и придобива следния вид:
„Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление с директора на СУ „Димитър Рохов“, гр. Сливен
,след съставяне на нов Акт за публична общинска собственост, за част от
недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща сграда
с ид. №67338.553.16.1 със застроена площ 1300 кв.м., брой етажи: 3
(три), сутерен със застроена площ 1260 кв.м. и общо разгъната площ
на сградата 3902,72 кв.м., находяща се в ПИ №67338.5553.16.1 по КККР
на гр. Сливен, без залата за ЛФК с обща площ от 84, 37 кв.м.,
находяща се в сутерена на сградата и спортната зала с площ 649,34
кв.м. обхващаща височината на трите етажа.“.
2. В останалата си част Решение №366 от 24.09.2020 г. остава
непроменено.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 477
Придобиване правото на собственост от Община Сливен,
чрез покупко-продажба на имот, находящ се в гр.Кермен, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.7, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І.Имотът е включен в Раздел VІ, т.1- Сделки по придобиване от
страна на Община Сливен на недвижими имоти, собственост на физически
и юридически лица: първи административен етаж със застроена площ
от 317 кв.м., състоящ се от коридор, две тоалетни, умивалня и тринадесет
стаи, при граници: изток- външен зид и стълбище, запад-външен зид,
север-външен зид и юг-стълбище и външен зид, ведно с с прилежащите
34,09 % от общите части на административната сграда, равняващи се на
33,75 кв.м. и от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот І-493,
отреден за „Културен дом, кметство и площад“ в кв.31 по плана на
гр.Кермен, общ.Сливен, общ.Сливен, при граници от всички страни-улици.
ІІ. Да се придобие възмездно чрез покупко-продажба, като Община
Сливен закупи следния имот, представляващ: първи административен
етаж със застроена площ от 317 кв.м., състоящ се от коридор, две
тоалетни, умивалня и тринадесет стаи, при граници: изток- външен зид и
стълбище, запад-външен зид, север-външен зид и юг-стълбище и външен
зид, ведно с прилежащите 34,09 % от общите части на административната
сграда, равняващи се на 33,75 кв.м. и от правото на строеж върху
урегулиран поземлен имот І-493, отреден за „Културен дом, кметство и

площад“ в кв.31 по плана на гр.Кермен, общ.Сливен, общ.Сливен, при
граници от всички страни-улици,
на цена, която не надвишава 15000 лева (петнадесет хиляди лева)
без ДДС.
ІІІ. Данъците и таксите са за сметка на купувача.
ІV. Възлага на Кмета на Община Сливен или упълномощено от него
лице да участва в публичен търг за закупуване на гореописания имот.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 478
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.404.324 с площ от 258 кв.м,
начин на трайно ползване: ниско застрояване, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, местност „Среди дол”, актуван с АОС №
2928/09.07.2012 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 6100 /шест хиляди и сто/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.420.49 с площ от 413 кв.м,
начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, местност „Барутни
погреби”, актуван с АОС №2445/12.12.2008 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 7600 /седем хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 479
Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост,
с идентификатори № 67338.419.20 и 67338.419.22,
местност „Лозарски връх“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г., със
следните имоти:
- ПИ 67338.419.20, с площ от 811 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2922535, при съседи: 67338.419.21,
67338.419.58, 67338.419.19, 67338.419.375, 67338.419.22, актуван с АОС №
4276/15.10.2020г.
- ПИ 67338.419.22, с площ от 324 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2920464, при съседи: 67338.419.23,
67338.419.58, 67338.419.21, 67338.419.20, 67338.419.19, 67338.419.375,
67338.419.374, актуван с АОС № 4280/16.11.2020г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Сливен,
местност „Лозарски връх“, както следва:
- ПИ 67338.419.20, с площ от 811 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), номер по предходен план: 2922535, при съседи: 67338.419.21,

67338.419.58, 67338.419.19, 67338.419.375, 67338.419.22, актуван с АОС №
4276/15.10.2020 г.
Начална тръжна цена 21 770 лв. (двадесет и една хиляди
седемстотин и седемдесет лв.), без ДДС.
- ПИ 67338.419.22, с площ от 324 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2920464, при съседи: 67338.419.23,
67338.419.58, 67338.419.21, 67338.419.20, 67338.419.19, 67338.419.375,
67338.419.374, актуван с АОС № 4280/16.11.2020 г.
Начална тръжна цена 8 370 лв. (осем хиляди триста и седемдесет
лв.), без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 480
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот,
публична общинска собственост – Бюфет за закуски и захарни изделия,
находящ се във фоайето до входа на „Профилирана природо –
математическа гимназия „Добри Чинтулов“,
гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 17, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение – „Бюфет за
закуски и захарни изделия“ с площ 16 кв. м.и прилежаща площ 16 кв. м.,
намиращи се до входа на ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имотa по т. 1:
Начална тръжна месечна наемна цена: 686 (шестстотин осемдесет
и шест) лева без ДДС;
• Депозит: 70 (седемдесет) лева;
• Стъпка за наддаване: 35 (тридесет и пет) лева
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: за продажба на закуски;
• Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.

3. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договор за наем със спечелилия участник при
определените в т. 2 условия от настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 481
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, находяща се в двуетажна
масивна сграда - кметство Камен, общ. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост и чл. 17, ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел ІV. „Отдаване под наем на общински имоти“ към
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2021 г., като се създава нова точка със следното
съдържание: стая от 6 кв.м. намираща се на първи етаж в сградата на
кметство Камен, общ. Сливен.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща стая от 6 кв.м.
намираща се на първи етаж в сградата на кметство Камен, общ.
Сливен, при следните условия:
• Начална тръжна месечна наемна цена: 10 (десет) лева без ДДС;
• Депозит: 10 (десет) лева;
• Стъпка на наддаване: 1 (един) лев;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: за пощенски услуги;

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 482
Процедура по чл.17, ал.5 от ЗУТ, във връзка с прилагане на ПУП - ПР
за УПИ X-246, кв.501 по плана на местност „Лозарски връх“, гр. Сливен,
чрез прекратяване на съсобственост чрез делба между Община Сливен
и физическо лице в поземлен имот с идентификатор 67338.419.246
по КККР – гр. Сливен и прехвърляне на собственост на реална част
от общински поземлен имот с идентификатор 67338.419.241
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.17, 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 Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, чрез делба на
поземлен имот с идентификатор 67338.419.246, с площ 1268 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м.), в режим на съсобственост: за Е. В. П. 1000/1268 ид.ч. и за Община Сливен - 268/1268 ид.ч., при следните
условия:
I.1. Е. В. П. получава в дял и става собственик на терен с площ от
1235кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.419.246, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), по плана на
местност „Лозарски връх“, гр. Сливен, граници на реалната част:
67338.419.245,
67338.419.274,
67338.419.273,
67338.419.247
и
67338.419.241. Пазарната стойност на реалната част е 35 703,85 лв.
(тридесет и пет хиляди седемстотин и три лева и осемдесет и пет ст.), без
ДДС.

I.2. Община Сливен получава в дял и става собственик на терен с
площ от 33 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.419.246, попадаща в обхвата на улица от о.т. 1526 до о.т. 1866,
предаваща се към съществуваща улица - ПИ с идентификатор
67338.419.241, граници на реалната част: 67338.419.245, 67338.419.246 и
67338.419.241. Пазарната стойност на реалната част е 954,03 лв.
(деветстотин петдесет и четири лева и три ст.), без ДДС.
I.3. За уравняване на дяловете при прекратяването на съсобственост,
чрез делба на поземлен имот с идентификатор 67338.419.246, Е. В. П.
следва да заплати на Община Сливен сума в размер на 6 793,85 лв. (шест
хиляди седемстотин деветдесет и три лева и осемдесет и пет ст.), без ДДС,
представляваща пазарната стойност на площта от 235 кв.м., с която се
увеличава дела на Е. В. П.
II. Обявява за частна общинска собственост, общински имот с площ
от 45 кв.м., представляващ част от улица ПИ 67338.419.241, за която част
няма съставен акт за общинска собственост. Съгласно чл.56, ал.2 от Закона
за общинската собственост – „не се съставят актове за общинска
собственост за временни постройки, улици, площади, общински пътища, и
други линейни обекти на техническата ифраструктура, освен ако в
специален закон не е предвидено друго“.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Е. В. П., правото
на собственост върху терен с площ от 45 кв.м., представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 67338.419.241, целия с площ от 826 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, местност „Лозарски връх“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг поземлен имот за движение и транспорт, предаваща се към ПИ с
идентификатор 67338.419.246, за урегулирането на УПИ X-246, кв. 501,
отреден „за жилищно строителство“, по плана на местност „Лозарски
връх“, гр. Сливен, граници на реалната част: 67338.419.246 и
67338.419.241. Пазарната стойност на реалната част е 1 026 лв. (хиляда
двадесет и шест лева), без ДДС.
III.1. Е. В. П. следва да заплати на Община Сливен сума в размер на
1026 лв. (хиляда двадесет и шест лева), без ДДС, представляваща
пазарната стойност на прехвърленият имот.
IV. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 483
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване частта на Община Сливен в ПИ 67338.420.159,
местност „Барутни погреби“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и П. Н. П.
върху следния недвижим имот, представляващ ПИ 67338.420.159, целият с
площ от 1091 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) в местността
„Барутни погреби“, гр. Сливен, чрез изкупуване частта на Общината,
представляващ 91/1091 ид.ч. от ПИ 67338.420.159.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 1590 лева (хиляда петстотин и деветдесет лв.), без ДДС.
IІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 484
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване частта на Община Сливен в ПИ 67338.404.386,
местност „Среди дол“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и М. Х. Н.
и С. П. С. върху следния недвижим имот, представляващ ПИ
67338.404.386, целият с площ от 719кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м.) в местността „Среди дол“, гр. Сливен, чрез изкупуване частта на
Общината, представляващ 129/719 ид.ч. от ПИ 67338.404.386.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 4520 лева (четири хиляди петстотин и двадесет лв.), без ДДС.
IІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 485
Одобряване на споразумение между Община Сливен и
Сдружение с нестопанска цел „БЛУ РОК МАУНТИН БАЙК КЛУБ“

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с т. 3 от Решение №1677/18.07.2019 г.
на ОбС – Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Одобрява проект на споразумение между Община Сливен и
Сдружение с нестопанска цел „БЛУ РОК МАУНТИН БАЙК КЛУБ“, в
частна полза, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул.
„Копринка“ № 2А, представлявано от Д. К. С. – Председател, за
стопанисване и опазване на велопарк изграден в УПИ I, кв. 672 по плана
на Парк „Юнак“ на гр. Сливен.
II. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия за подписване на одобреното споразумение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 486
Изменение и Допълнение на Решение 443 от 16.12.2020 г.
на Общински съвет Сливен, във връзка с актуализиране (промяна) на
Годишния план за ползване на дървесина в гори, собственост
на Община Сливен за 2021г. и изпълнение на ползването на дървесина от
горски територии, собственост на Община Сливен за Лесфонд 2021г.,
съгласно чл. 7, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, при спазване на принципите на чл.5 от Наредба №8
от 05.08.2011г. за сечите в горите
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрацията и чл.7 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, във връзка с чл.7, ал.1, 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 443 от 16.12.2020 год., както
следва:
§1. В т.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След изразът 146„ж“ се добавят 147„д“
2. След изразът 177„в“ се добавя 181„а“,

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК,
предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, изразяващи се в
регулиране на състава и произхода на насажденията, и подобряване на
здравословното им състояние.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 487
Одобряване на задание и разрешаване на изменение
на Общия Устройствен План на Община Сливен за имот с
идентификатор 67338.75.47 м. „Кютюклюка“, землище на гр. Сливен
и одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за
подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.75.47 м. „Кютюклюка“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за територия, в която попада имот с
идентификатор 67338.75.47 м. „Кютюклюка“, землище на гр. Сливен с цел
промяна на земеделската територия в територия „Пп – предимно
производствена и складова устройствена зона“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на Застрояване за имот с идентификатор 67338.75.47
м.„Кютюклюка“, землище на гр. Сливен, с цел промяна на отреждането на
имот „За фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и
условия:
 Изменението на ОУП на Община Сливен да обхваща територия, в
която влиза поземлен имот с идентификатор 67338.75.47, м.„Кютюклюка“,
землище на гр. Сливен;
 Изработения ПУП-ПЗ да обхваща имот с идентификатор
67338.75.47.

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 488
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
16688.65.7, м. „Мараша“, землище на с. Горно Александрово, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 16688.65.7, м. „Мараша“, землище на
с.Горно Александрово, общ. Сливен и отреждането му „За автосервиз,
заведение за обществено хранене и паркинг за товарни автомобили“,
като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 16688.65.7, м.
„Мараша“, землище на с. Горно Александрово, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 489
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.75.15,
м. „Кютюклюка“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.75.15, м. „Кютюклюка“ , землище на
гр. Сливен и отреждането му „За фотоволтаична централа“, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.75.15,
м.„Кютюклюка“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 490
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.99.79, м. „Кише Дермен“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.99.79, м. „Кише Дермен“ , землище на
гр. Сливен и отреждането му „За складова база за селскостопанска
техника“, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.99.79,
м.„Кише Дермен“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 491
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.99.140, м. „Кише Дермен“, землище на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.99.140, м. „Кише Дермен“, землище
на гр. Сливен и отреждането му „За фотоволтаична централа“, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.99.140,
м.„Кише Дермен“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 492
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.99.139, м.„Кише Дермен“, землище на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.99.139, м. „Кише Дермен“, землище
на гр. Сливен и отреждането му „За фотоволтаична централа“, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.99.139,
м.„Кише Дермен“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 493
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за въздушен ел.провод в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на въздушен
електропровод НН от съществуващ стълб №11, ВИ „1“, ТП „Ябълка“ в ПИ
67338.434.499 до нов стълб в ПИ 67338.434.499, разположен до
югоизточната граница на ПИ 67338.434.638 и преминаващ през ПИ
67338.434.499, общинска собственост с НТП „за друг поземлен имот за
движение и транспорт“, местност „Плоски рът“, землище гр.Сливен и
одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 494
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 1кV от нов
ТП в ПИ 67338.8.34, извод СН „Блатец“, ПС „Сливен Индустрия“ до ПИ
67338.47.60 и преминаващ през ПИ 67338.47.45 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.47.46 с НТП „дере“ и
ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“, всички в местността
„Сливенски кър“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 495
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел
в землищата на с.Бяла, с.Новачево и с.Градско, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на оптичен кабел в
землищата на с.Бяла, с.Новачево и с.Градско, общ.Сливен, като трасето
извън границите на населените места преминава през ПИ 07613.19.105 с
НТП „местен път“, землище с.Бяла, ПИ 51929.1.77 и ПИ 51929.1.1291 с
НТП „местен път“, землище с.Новачево, ПИ 17600.1.237 и 17600.1.273 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 17600.27.634 и
ПИ 17600.20.635 с НТП „местен път“, землище с.Градско, всички
общинска собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 496
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за отводнителни
съоръжения в землището на с.Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за отводнителни съоръжения –
канавки с подземни дренажи, засягащи ПИ 68117.108.74 с НТП „пасище“,
общинска собственост, землище с.Сотиря, общ.Сливен, във връзка с
реализиране на обект „Укрепване свлачище SLV 20.68117-02 в района на
училище „Св.Паисий Хилендарски“, с.Сотиря, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 497
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. П. Г. П. с ЕГН хххххххх от с……………., общ.Сливен, за лечение;
2. М. Д. П. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, кв……………..., за
медикаменти;
3. Т. И. Д. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, ул. ……………..“, за
лечение и медикаменти.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
1. П. А. К. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, ж.к. ………………..., за
лечение и медикаменти;
2. В. Т. И. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, кв. …………….., за
съпътстващи, лечението, разходи;
3. Д. Н. Д. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, ул. ……………., за
лечение и медикаменти.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
И. И. Д. с ЕГН хххххххх от с……………., общ.Сливен, ул. …………….., за
ремонт, след възникнал пожар.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на П. В. И. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, ж.к. …….……….., за
оперативно лечение.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на С. И. П. с ЕГН хххххххххх от гр.Сливен, ж.к. ……………, за закупуване

на сензор за измерване на кръвна захар на детето й – Г. Ю.К. с ЕГН
ххххххххх и битови нужди.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
К. И. К. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, ул. ………………, за
рехабилитация и шина на детето й – И. И. К. с ЕГН ххххххххх.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на П. И. Д. с ЕГН ххххххххх от гр.Сливен, ул.
…………….., за лечение на детето му - П. П. Д. с ЕГН ххххххххх.
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IХ. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.05.2021г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

