Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 30.04.2020 г. бюджетът на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
117 891 656 лв.;
- по разходите, общо
117 891 656 лв.
Причини за изменението на бюджета:
1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и
осигуровки:
1.1. увеличение – допълнително представени документи за придобит трудов
стаж и професионален опит: общо 117 лв. за делегирана от държавата дейност
„Общинска администрация”, за сметка на разходите за обезщетения;
1.2. увеличение – разходи за възнаграждение на един здравен медиатор (Писмо
на Министерство на финансите изх. № ФО-17/28.04.2020 г. за увеличение на
бюджетното взаимоотношение с Централния бюджет) - 8 052 лв.;
2. По предложение на второстепенен разпоредител с бюджет (заместник-кмет
„ФОИ” за БС „Управление”) е необходимо да се промени плана между разходи за
издръжка и капиталови разходи - закупуване на шумомери за районни полицейски
инспектори на стойност 1 800 лв.;
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на особено важни
обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението, което може да
доведе до настъпване на значителни или трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. май 2020 г.

2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и
дейности в бюджета на Община Сливен за 2020 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за заплати през
2020 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи
на Община Сливен за 2020 г. по източници на финансиране.
5. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наемни вноски за ползване на общински
нежилищни обекти, находящи се в учебни заведения, детски гради и детски ясли за
периода от 14.05.2020 г. до 30.06.2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет Сливен със свое Решение №143 от 23.04.2020 г. освободи от
заплащане на наемни вноски за периода от 13.03.2020 г. до обявяване на края на
извънредното положение следните ползватели на общински нежилищни обекти:
- наематели на обекти в учебни заведения, детски градини и детски ясли;
- наематели на барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения, кафе, сладкарници;
- наематели на спортни, културно-развлекателни и научни обекти.
Решението е изпълнено като посочените наематели са освободени от заплащане на
наемни вноски за периода от 13.03.2020 г. до края на извънредното положение, изтекло
на 13.05.2020 г.
На основание Закона за здравето и във връзка с обявената с Решение №325 на
Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, министърът на
здравеопазването е издал заповед №РД-01-268/15.05.2020 г. за въвеждане на временни
противоепидемични мерки на територията на Република България.
С цитираната заповед се преустановяват присъствените учебни занятия и всички
извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в
училища, университети и в други обучителни институции и организации.допълнена с
последващи заповеди на министъра на здравеопазването се преустановяват както
учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, така и масови

мероприятия (спортни, културно-развлекателни и научни) и дейността на търговските
обекти, подробно изброени в заповедта на министъра на здравеопазването.
Институциите от системата на предучилищното и училищното образование
организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационни технологии.
Предвид гореизложеното и това, че наемателите на обекти, находящи в учебните
заведения, детски градини и ясли на територията на Община Сливен не възстановиха
своята дейност, считам за целесъобразно да освободим същите от заплащане на наемни
вноски за периода от 14.05.2020 г. до края на учебната година - 30.06.2020 г.
С оглед на нужното време за техническо и счетоводно изпълнение на настоящото
решение и във връзка с чл. 60, ал. 2 от АПК предлагам Общински съвет Сливен да
допусне предварително изпълнение на решението.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във
връзка със Заповед №РД-01-268/15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от 14.05.2020 г. до
30.06.2020 г. включително наемателите на обекти в учебни заведения, детски градини и
детски ясли.
2. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат приспаднати от
следващото им плащане по сключените договори.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и счетоводно
изпълнение на настоящото решение.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Намаляване на наемни вноски за периода от 14.05.2020 г. до 14.07.2020г.
на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе сладкарници
предоставени за управление на ОП „Общински пазари” и освобождаване от
заплащане на такса за периода от 17.04.2020 г. до 19.04.2020г. на ползвателите на
пазара за плодове и зеленчуци на територията на Централен общински пазар, както и
общинските пазари за плодове и зеленчуци в кв. „Сини камъни“ и кв. „Дружба“ в гр.
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България
обяви извънредно положение, като впоследствие бе приет и Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение.
На основание Закона за здравето и във връзка с усложняващата се
епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание
извънредно положение, министърът на здравеопазването издаде заповеди, които
въвеждат противоепидемични мерки.
Със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена с последващи заповеди на
министъра на здравеопазването се преустановяват дейността на барове, ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи
търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси,
хранителните магазини, аптеките и дрогериите, подробно изброени в заповедта на
министъра на здравеопазването.
Със Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед
№РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се създава т. 1а,
която гласи, че се допускат посещенията на търговски площи на открито(градини,
тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе
сладкарници, при спазване на противоепидемични мерки, ограничаващи дейността им.
Във връзка с горното в Община Сливен са постъпили устни и писмени заявления от
физически и юридически лица, наематели и ползватели на обекти с ограничена
дейност, с които са изразени социалните и икономически им затруднения.
В държавен вестник в брой 44 от 2020 г. в сила от 13.05.2020 г. е извършено
изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за
преодоляване на последиците, в чл. 6б, което гласи, че по време на извънредното
положение и два месеца след неговата отмяна министрите, областните управители и
ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване

имоти - общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат
заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за
освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически
лица - наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си
в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното
положение.
Предвид гореизложеното считам за целесъобразно да се намали социалната и
икономическа тежест, която понася малкия и средния бизнес в града ни в резултат на
въведените мерки, и наемателите и ползвателите на заведения за обществено хранене,
питейни заведения и кафе сладкарници, да им бъде намалена наемната вноска с 50% за
периода от 14.05.2020 г. до 14.07.2020г., заради наложените ограничения поради
епидемията от коронавирус.
Със Заповед №РД-01-218/15.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, за
изменение на Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г., допълнена със Заповед №РД-01199/11.04.2020 г., се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари и
цветни борси за периода от 17.04.2020г. до 19.04.2020г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка Заповед №РД-01-218/15.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и чл. 6б от
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците,
(в сила от 13 май 2020 г.) предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници,
предоставени за управление на ОП „Общински пазари” да функционират при спазване
на противоепидемични мерки, като за периода от 14.05.2020 г. до 14.07.2020г. да
заплатят с намаление от 50% дължимите наемни вноски за горепосоченият период.
2. За периода от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. включително, ползвателите на пазара
за плодове и зеленчуци на територията на Централен общински пазар, както и
общинските пазари за плодове и зеленчуци в кв. „Сини камъни“ и кв. „Дружба“ в гр.
Сливен се освобождават от заплащане на такса.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни обществени интереси.
4. Възлага на Директора на ОП „Общински пазари“ изпълнението на настоящото
решение.
Приложение: Справка на обектите, представляващи заведения за обществено
хранене, питейни заведения и кафе сладкарници, предоставени за управление на ОП
„Общински пазари” ОП „Общински пазари-Сливен“ и справка на ползвателите на
пазара за плодове и зеленчуци на територията на Централен общински пазар.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Намаляване на наемни вноски за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020г.
на ветеринарни аптеки, агроаптеки, магазини за сортови семена и паркинг,
предоставени за управление на ОП „Общински пазари”, във връзка с обявеното
извънредното положение в Република България заради епидемията от коронавирус
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България
обяви извънредно положение, като впоследствие бе приет и Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение.
На основание Закона за здравето и във връзка с усложняващата се
епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание
извънредно положение, министърът на здравеопазването издаде заповеди, които
въвеждат противоепидемични мерки.
Със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена с последващи заповеди на
министъра на здравеопазването се преустановяват дейността на барове, ресторанти,
заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски
центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси,
хранителните магазини, аптеките и дрогериите, подробно изброени в заповедта на
министъра на здравеопазването.
Във връзка с горното в Община Сливен са постъпили устни и писмени заявления от
физически и юридически лица, наематели и ползватели на обекти с ограничена
дейност, с които са изразени социалните и икономически им затруднения.
В държавен вестник в брой 34 от 2020 г. в сила от 09.04.2020 г. е извършено
изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и в чл. 6б,
който гласи, че общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти –
общинска собственост, могат да приемат решения, съответно издадат заповеди за
намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от
заплащането им, изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели
или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на
мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.
Предвид гореизложеното считам за целесъобразно да се намали социалната и
икономическа тежест, която понася малкия и средния бизнес в града ни в резултат на
въведените мерки, и наемателите и ползвателите на ветеринарни аптеки, агроаптеки,
магазини за сортови семена и паркинг, да им бъде намалена наемната вноска с 50% за
периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020г., заради наложените ограничения поради
епидемията от коронавирус.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и чл.
6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (в сила от 09
април 2020 г.) предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1.Предоставените за управление на ОП“Общински пазари“ имоти, общинска
собственост, представляващи ветеринарни аптеки, агроаптеки, магазини за сортови
семена и паркинг, продължили да функционират в извънредното положение от
13.03.2020 г. до 13.05.2020г. да заплатят с намаление от 50% дължимите наемни
вноска за горепосоченият период.
2. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат приспаднати от
следващото им плащане по сключените договори.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни обществени интереси.
4. Възлага на Директора на ОП „Общински пазари“ изпълнението на настоящото
решение.
Приложение: справка на ветеринарни аптеки, агроаптеки, магазини за сортови
семена и паркинг, работили по време на извънредното положение в ОП „Общински
пазари-Сливен“

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-Кмет на Община Сливен
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 146 от 23.04.2020
год. на Общински съвет – Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 146 от 23.04.2020 год. Общински съвет – Сливен е одобрил
допълнително споразумение към Договорите за концесия с предмет: „особено право на
ползване върху обект на концесия за осъществяване на търговска дейност,
предназначена за обществено обслужване на пътници и други граждани“, като чл. 4,
ал.1, т. 2, придобива следната редакция:
„2. Информационните табели с разписанието на автобусите и
тролейбусите, монтирани по проект „Интегриран градски транспорт“ се
поддържат от Община Сливен. Концедента се задължава незабавно да уведоми
концесионера при възникнали посегателства върху информационните табели
(счупване, надраскване, кражба и други)“
В придобилата нова редакция – т. 2 неправилно е изписано: „Концедента се
задължава незабавно да уведоми концесионера при възникнали посегателства върху
информационните табели (счупване, надраскване, кражба и други)“
Същият текст следва да се чете: „Концесионерът се задължава незабавно да
уведоми Концедента при възникнали посегателства върху информационните табели
(счупване, надраскване, кражба и други)“
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, предлагам Общински съвет – Сливен да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 146 от
23.04.2020 год. на Общински съвет – Сливен, като придобилата нова редакция – т. 2 се
чете: „Концесионерът се задължава незабавно да уведоми Концедента при възникнали
посегателства върху информационните табели (счупване, надраскване, кражба и
други)“
В останалата си част Решение № 146 от 23.04.2020 год. остава непроменено.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на Община Сливен да сключи договор
за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД,
по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на
договор за БФП по проект № BG16RFOP001-1.015-0003-C02 „Интегриран градски
транспорт, гр. Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През 2017 година Община Сливен сключи Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.015-0003-C01 по проект
„Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ –
14 525 521.80 лв. Проведени са всички обществени поръчки за избор на изпълнител,
съгласно изискванията на ЗОП и са сключени договори с изпълнители на строителномонтажни работи, доставки и услуги. След провеждането на обществените поръчки, в
изпълнение на Указанията на УО на ОПРР, на 30.04.2019 г. е сключен анекс №
BG16RFOP001-1.015-0003-C02 към договора, с който общата стойност на БФП се
намаля на 13 660 560.33 лв. Спестените средства са насочени към други проекти от
Инвестиционната програма на Община Сливен.
Всички дейности, в рамките на проекта, са стартирали, като част от тях
/доставката на нов автобусен парк, доставката на оборудване за „Пътнически превози“
ЕООД, ремонт на двете бази на „Пътнически превози“ ЕООД и въвеждане на мерки за
достъпност на спирките от градския транспорт/ са изцяло приключили и разплатени.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от сключения Договор за безвъзмездна помощ №
BG16RFOP001-1.015-0002-C01, общият размер на авансовите и междинни плащания
към бенефициента - Община Сливен не трябва да надхвърля 80% от размера на
първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ /14 525 521.80 лв./. Сумата
по окончателното плащане, намалена с получените авансово и междинни плащания се
изплаща след представяне, пред Управляващия орган, на документи за изпълнени и
разплатени дейности.
За осигуряване на сумата, необходима за разплащане с изпълнителите на
дейностите, в размер на 2 024 691.85 лв., Община Сливен се насочи към Фонд за
органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД. Дружеството е
създадено с Разпореждане № 4 на Министерския съвет от 2007 г. като инструмент на
държавната политика за регионално развитие. Едноличен собственик на капитала е
държавата, чиито права се упражняват от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Фондът отпуска заеми на общини и общински дружества, които изпълняват
проекти, одобрени от Управляващите органи на съответната оперативна или друга
програма на ЕС, както и за подготовка на проектни предложения. За осъществяване на

дейността по кредитиране ФЛАГ се подпомага от Управляваща банка. Управляващата
банка подпомага дейността по отпускането, обслужването, администрирането и
събирането на предоставените от дружеството кредити и към настоящия момент това е
„Уникредит Булбанк“ ЕАД.
Съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг, процедурата за избор на
финансова или кредитна институция не се прилага за проекти, подлежащи на
финансиране от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ"
ЕАД.
Цената на всеки един кредит се определя в зависимост от конкретното искане.
Лихвата по кредите, отпуснати от ФЛАГ, се формира от шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка до 4.083%.
Погасителния план по всеки договор за кредит се договаря съгласно
конкретното искане, възможностите на заемоискателя и източниците на погасяване.
При мостови кредити за допустими разходи за изпълнение на проекти, източникът на
средства за погасяване на главницата са средствата от възстановените междинни и
финално плащания по проекта от страна на Управляващия орган, съгласно договора за
предоставяне на безвъзмездна помощ. Договорените лихви по кредити се начисляват и
издължават ежемесечно, освен ако в договора за кредит не е договорено
друго. Общината усвоява одобрения кредит еднократно или на траншове, съобразно
предвиденото в договора за кредит. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от
ФЛАГ, е в съответствие с плащанията от Управляващия орган на съответната
оперативна програма.
Видът на дълга, който предстои да се поеме е краткосрочен, със срок за
погасяване до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
Във връзка с гореизложеното, условията на сключените договори за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
и условията на фонд ФЛАГ за наличие на решение на Общински съвет – Сливен, на
основание чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, както и чл.13, чл.16 и 19а от Закона за общинския дълг, предлагам на
Общинския съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1.
Община Сливен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран градски
транспорт, гр. Сливен“”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура
за директно възлагане BG16RFOP001-1.015 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен“, при следните основни
параметри:

Максимален размер на дълга – 2 024 691.85 лв. (два милиона двадесет и
четири хиляди шестстотин деветдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки)

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер от
ИСУН № BG16RFOP001-1.015-0003-C01, № РД-02-37-23 от 13.01.2017 г. „Интегриран
градски транспорт, гр. Сливен“ и/или от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Сливен по Договор за
безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.015-0003-C01, сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения
на община Сливен по чл. 52 ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните
финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2.
Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливен да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Приложения:
1. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.015-0003-C01 от 13.01.2017 г. – заверено копие;
2. Анекс към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.015-0003-C02 от 30.04.2019 г. – заверено копие;
3. Примерен текст на ФЛАГ на решение на Общински съвет за поемане на
общински дълг, във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на проект.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Разкриване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за
подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства
с адрес гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен има сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M9OP001-2.019-0011-C02
„Подкрепа
за
деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019
„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 г. Проектът е следващ етап от процеса по изграждане на нова социална
инфраструктура за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда,
а именно Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и/или
младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Изпълнението на
предвидените дейности в проекта ще обезпечи предоставянето на новите услуги в
общността на територията на община Сливен, за които е изградена подходяща
инфраструктура, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж”.
Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани
здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и
всеки младеж и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките,
предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на
Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна
интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца и младежи с
увреждания.
Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и
„Информираност и публичност” са предвидени и дейности за подбор на двата центъра
и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет
100 места и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени
увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за
консултативни услуги за потребители и техните семейства, дейност за закупуване на
специализирано транспортно средство и дооборудване и дообзавеждане на двата
центъра.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири
хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на

ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди
осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално
съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин
седемдесет и пет лева и осем стотинки/.
Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е
до 31.12.2023г.
След приключване на проекта услугата ще продължи да се финансира, съгласно
Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности.
На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане
и чл. 36 в, ал. 2, т. 2, буква „в“ и т.8 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, предлагам Общинския съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Открива Център за обществена подкрепа - гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54 с
капацитет 100 места, считано от 01.07.2020г.
2.Открива Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки
множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и
60 места за консултативни услуги за потребители и техните семейства - гр. Сливен, ул.
„Баба Тонка“ № 54, считано от 01.07.2020г.
3. Двете услуги да се финансират по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C02
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд до края на проекта.
4.Възлага на Кмета на Община Сливен да представи Решението на Общински
съвет – Сливен и да уведоми Агенция за социално подпомагане за вида и капацитета на
услугите, които не са делегирани от държавата дейности, както и да предприеме всички
необходими действия за неговото изпълнение.

ВНАСЯ:
СТАФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен като партньор
на Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по проект „Прилагане на иновативни
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“,
BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран проект №3 по програма „Опазване на
околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (2014 – 2021).
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на
ЕИП) има за цел да подобри статуса на околната среда в екосистемите, да намали
ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на
общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите
и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и
засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България.
Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и
адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Резултат 4:
„Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се
адаптират към климатичните промени“ е насочен към подобряване капацитета на
местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за
смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.
С предложения проект се цели стартиране на процес за пилотно изпълнение на
някои аспекти от Националната стратегия за адаптация към изменението на климата.
Проектът ще подкрепи общинските органи в 8 общини за оценка на техните
стратегически планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и
адаптация към изменението на климата, като същевременно се идентифицират
пропуските и потенциалните рискове. Това са общините, които са идентифицирани
като места с ефекти на топлинния остров, с най-висок риск от природни бедствия
(наводнения, свлачища, пожари) и/или високи температури, комбинирани със
засушаване, причиняващи воден стрес, а именно общините: Бургас, Варна, Кърджали,
Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора. В резултат ще бъде възможно
прилагането на най-съвременните знания, опит и пилотни иновативни мерки за градско
планиране.
Допустими кандидати: Национален доверителен екофонд (НДЕФ) в
партньорство с 8 общини.
Допустими партньори: Общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе,
Сливен, София и Стара Загора, и Norwegian Association of Local and Regional
Governments (KS) - Норвегия.
Ролята на НДЕФ като водещ кандидат по проекта ще бъде да управлява целия
проект, да организира и предоставя експертиза и да улеснява процеса на преглед и

оценка в партньорските общини, както и да предоставя необходимия опит за
идентифициране и разработване на техническия проект на иновативни инвестиционни
мерки.
Норвежкият партньор KS ще допринася с информация относно най-добрите
практики и опит в най-новите иновативни технологии за малки мащабни
инфраструктури в градовете, които могат да адресират приоритетите на
градоустройственото планиране за смекчаване на изменението на климата и
адаптиране.
Общините-партньори по проекта ще отговарят за управлението и изпълнението
на пилотните и демонстрационни дейности.
Тези малки мащабни инфраструктурни мерки ще бъдат идентифицирани по време
на процеса на анализ на пропуските, въз основа на оценката на стратегическите планове
и инвестиционните програми на общините. Всяка мярка ще бъде специфична и ще се
отнася само за конкретните условия на конкретното населено място. Идеята е да се
въведат няколко различни вида такива добри иновативни практики и въз основа на тази
пилотна инициатива да се позволи по-нататъшното им прилагане на много други места.
Общ бюджет на процедурата е 2 800 00 евро.
Процент на безвъзмездното финансиране е 100 %.
Размер на безвъзмездната помощ за проекта /общо за бенефициента и всички
партньори/: 2 800 000 евро.
Размер на финансирането за Община Сливен като община-партньор по проекта е
в размер на 278 000 евро.
Продължителност на проекта: 46 месеца. Дейностите по проекта трябва да бъдат
приключени най-късно до 30.04.2024 г.
През първата година на проекта се предвиждат обучения и обмяна на опит с
Норвегия за партньорските общини с цел подобряване на капацитета им за планиране,
мониторинг и прилагане на действия за смекчаване на въздействието и адаптация към
климатичните промени. Ще бъде направен преглед на стратегическите планове и
идентифициране на инвестиционните дейности в общините-партньори, който ще даде
възможност за разработване на План за действие за климатичните промени и/или
обновен вариант на съответните планове/стратегии на общините, състоящ се от
хоризонтални мерки за климата за градското развитие. Въз основа на този документ, ще
бъдат идентифицирани инвестиционните мерки, които ще бъдат развити и приложени в
рамките на предефинирания проект.
През втората година експертният екип на норвежкия партньор KS ще подпомогне
изготвянето на заданието и техническите спецификации (предпроектно проучване) за
осемте иновативни проекта на общините и ще работи директно с определените
изпълнители и върху техническите/ работните проекти.
Изпълнението на инвестиционните мерки е планирано да се реализира през
третата и четвъртата година от проекта. Те ще бъдат изпълнени от изпълнители чрез
възлагане на инженерингови договори. Изпълнителите ще бъдат избрани чрез
съответните процедури по ЗОП, организирани и проведени от общините. Националният
доверителен екофонд в ролята си на водещ партньор ще контролира изпълнението.
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през м.октомври 1995
г. Мисията на фонда е да допринася за опазването на околната среда в Република
България.
НДЕФ управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет,
включително по силата на суапови сделки за замяна на „Дълг срещу околна среда“ и
„Дълг срещу природа“. НДЕФ отговаря за подбора и одобрението на проекти в
областта на опазването на околната среда за финансиране, сключването на договори с

бенефициентите на проекти след тяхното одобрение и осъществяване на мониторинг на
тяхното изпълнение.
Съгласно насоките за кандидатстване, Община Сливен е определена като една от
осемте допустими общини-партньори. Програмата „Опазване на околната среда и
климатични промени“ на ФМ на ЕИП финансира със 100% безвъзмездна финансова
помощ проекта, като Община Сливен не се ангажира със съфинасиране на своето
участие.
Според насоките за кандидатстване, наличието на Партньорско споразумение
между кандидата и партньора е задължителен елемент от проекта и се подава на етап
кандидатстване.
Във връзка с гореизложеното и Насоки за кандидатстване към Процедура
BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“
на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ ъм на ЕИП
(2014 – 2021), както и 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 Национален
доверителен екофонд (НДЕФ) по проект „Прилагане на иновативни мерки за
смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“,
BGENVIRONMENT-4.001 по Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“ на ФМ на ЕИП (2014 – 2021).

2.

Дава съгласие Кмета на Община Сливен да подпише Партньорско споразумение
с Национален доверителен екофонд за общо изпълнение на проект „Прилагане
на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в
общините в България“, с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“,
финансирана от ФМ на ЕИП (2014-2021).
Приложение:
1. Образец на Партньорско споразумение за общо изпълнение на проекта, част
от пакета документи, необходими за кандидатстване

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Сключване на споразумение за партньорство между Община Сливен
и Българо Китайска Търговско Промишлена Палата
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен получи предложение от г-н Л. Д., председател на Българо
Китайска Търговско Промишлена Палата, за подписване на Споразумение за
партньорство между двете организации в областта на търговията, икономическото,
научното, техническото и индустриалното развитие, екологията, образованието и
културата.
Българо Китайската Търговско Промишлена Палата се ангажира да съдейства
активно за задълбочаване на взаимоотношенията с Народна Република Китай чрез:
представяне на Община Сливен, на нейния проект за изграждане на индустриална зона
„Бършен”, осъществяване на контакти с потенциални инвеститори, засилване на
сътрудничеството с побратимения китайски град Чунцин, участие в търговски
изложения в Китай, организиране на обмен на делегации с представители на
администрацията и бизнеса. Основните направления с потенциал за осъществяване на
успешни проекти се считат търговията, логистиката, земеделието, културата и
туризмът.
Считам, че с оглед настоящата криза, породена от вирусната пандемия и
свързаните с нея проблеми на световната икономика, се откриват нови
предизвикателства и възможности за сътрудничество с Китай. Азиатската държава
повишава интереса си към инвестиции и реактивиране на взаимоотношенията си с
Европа и в тази динамична ситуация, използвайки опита, контактите и влиянието на
Българо Китайска Търговско Промишлена Палата, бихме могли да направим опит за
намиране на пресечни точки, които да доведат до успешни резултати в областта на
икономическото развитие на Община Сливен. Сключването на Споразумение за
партньорство ще е необходимият инструмент за постигането на тази цел.
Във връзка с гореизложеното, датите на предстоящите сесии на ОС Сливен и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Сливен
да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласие Община Сливен да сключи Споразумение за партньорство с Българо
Китайска Търговско Промишлена Палата.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен да подпише необходимите документи във
връзка със Споразумението.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Промяна характера на собствеността на УПИ ІХ, кв.15 в с.Николаево,общ.Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 821/31.08.2017г. на ОбС Сливен и заповед № РД-15-2195/15.09.2017г. на
кмета на община Сливен е одобрено изменение на подробен устройствен план- план за
регулация за УПИ ІХ - „За озеленяване” в кв.15, с.Николаево, общ.Сливен, като имотът се
преотрежда в “За обществено обслужване“.
Съгласно предвиждането на плана на с.Николаево, общ.Сливен, одобрен със заповед №
15-1919/19.12.1988г., УПИ ІХ в кв.15 е с отреждане -„За озеленяване“. Съгласно разпоредбите
на чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, имотът е публична общинска собственост. Към настоящия момент
отреденото мероприятие не е осъществено и имотът няма характер на озеленена площ за
широко ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от
общинско значение-паркове, градини, улично озеленяване.
На основание чл.62а, ал.4 от ЗУТ на зелените площи, които не са реализирани в
населени места до 10 000 жители, може да се променя предназначението по реда на гл.7, раздел
ІV от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите - публична
общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал.2, се
обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.
Предвид гореизложеното за новообразувания УПИ ІХ отреден „За обществено
обслужване“ е отпадналата необходимост от ползване му „За озеленяване” и на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
1.Обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ ІХ в
кв.15, с площ от 435 кв.м., отреден „За обществено обслужване“ по плана на с.Николаево,
общ.Сливен.
2.Възлага на кмета на Община Сливен да състави акт за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землищата на
гр.Сливен и с. Тополчане.
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 67338.416.145 с площ от 532 кв.м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, м.”Дюлева река”, актуван с АОС № 4091/17.02.2020
г., землище на гр. Сливен с данъчна оценка: 5374,50 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.62 с площ от 2403 кв.м, местност
„Баш чардак”, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с
АОС 4185/22.04.2020 г. с данъчна оценка: 80.10 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 72816.105.91 с площ от 2.647 дка, трайно
предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: параграф 4,
местност „Орешака”, актуван с АОС № 103/12.03.2020 г., землище на с.
Тополчане с данъчна оценка: 21.40 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 67338.416.145 пазарната оценка възлиза на 17404 /седемнадесет хиляди
четиристотин и четири/ лв., за поземлен имот с идентификатор 67338.435.62 оценката е
17060 /седемнадесет хиляди и шестдесет/ лв., за поземлен имот с идентификатор
72816.105.91 оценката е 3130 /три хиляди сто и тридесет/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 допълни Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет гр. Сливен
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2020 год със следните поземлени имоти - общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.416.145 с площ от 532 кв.м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, м.”Дюлева река”, актуван с АОС № 4091/17.02.2020
г., землище на гр. Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.62 с площ от 2403 кв.м, местност
„Баш чардак”, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с
АОС 4185/22.04.2020 г..
3. Поземлен имот с идентификатор 72816.105.91 с площ от 2.647 дка, трайно
предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: параграф 4,
местност „Орешака”, актуван с АОС № 103/12.03.2020 г., землище на с.
Тополчане.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени
имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.416.145 с площ от 532 кв.м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, м.”Дюлева река”, актуван с АОС № 4091/17.02.2020
г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 17500 /седемнадесет хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.62 с площ от 2403 кв.м, местност
„Баш чардак”, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с
АОС 4185/22.04.2020 г..
Начална цена: 17100 /седемнадесет хиляди и сто/ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 72816.105.91 с площ от 2.647 дка, трайно
предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: параграф 4,
местност „Орешака”, актуван с АОС № 103/12.03.2020 г., землище на с.
Тополчане.
Начална цена: 3200 /три хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
III.. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.
Струпец, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило заявление за закупуване на имоти - общинска
собственост:
УПИ I, кв.29, с площ от 690 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана
на с. Струпец, общ. Сливен, актуван с АОС № 121 от 19.03.2020 г. и УПИ II , кв.29, с
площ от 620 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на с. Струпец, общ.
Сливен, актуван с АОС № 122 от 19.03.2020 г.
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 за УПИ I, кв.29
възлизаща на 3 450 лева без ДДС и за УПИ II, кв.29 – 3 095 лева без ДДС.
Изготвени са данъчни оценки за имот УПИ I, кв.29, с площ от 690 кв.м., находящ
се в с. Струпец, общ. Сливен в размер на 1 440,70 лева и за УПИ II, кв.29, с площ от 620
кв.м., находящ се в с. Струпец, общ. Сливен в размер на 1 294,60 лева.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, което ще я
освободи от задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в
общинския бюджет.
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 реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна
общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на ОбС Сливен, като в
Раздел І – Продажба, се добавя:
1. УПИ I , кв.29, с площ от 690 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с. Струпец, общ. Сливен, актуван с АОС № 121 от 19.03.2020 г.

2. УПИ II , кв.29, с площ от 620 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с. Струпец, общ. Сливен, актуван с АОС № 122 от 19.03.2020 г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имотите частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ I , кв.29, с площ от 690 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с. Струпец, общ. Сливен, актуван с АОС № 121 от 19.03.2020 г.
Начална тръжна цена 3 500 лева (три хиляди и петстотин лв.) без ДДС.
2. УПИ II , кв.29, с площ от 620 кв.м., отреден за жилищно строителство, по
плана на с. Струпец, общ. Сливен, актуван с АОС № 122 от 19.03.2020 г.
Начална тръжна цена 3 100 лева (три хиляди и сто лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договори със спечелилите участници.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Борислав Павлов – общински съветник, зам.-председател на ПК ОК

ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет на ликвидатора на Център за кожно
венерически заболявания“ЕООД в ликвидация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет Сливен е внесен Годишен отчет на ликвидатора на „Център
за кожно венерически заболявания-Сливен“ЕООД в ликвидация за 2019 год.
Община Сливен е предприела действия за ликвидация на дружеството в
изпълнение на Решение № 928/14.12.2017 год. на Общински съвет Сливен, като за
обезпечаване на здравното обслужване на населението е разкрито отделение по кожни
и венерически болести към МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен“АД.
С Решение № 10/19.12.2019 год. на Общински съвет Сливен е приет краен
ликвидационен баланс и пояснителен доклад към баланса на „ЦКВЗ“ЕООД в
ликвидация.
Съгласно указанията на Търговския регистър следва да се приеме и решение за
приемане на годишния отчет на ликвидатора на дружеството.
На основание гореизложеното и чл.270, ал.1 от Търговския закон предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Годишен отчет на ликвидатора на „Център за кожно венерически
заболявания-Сливен“ЕООД в ликвидация за 2019 год.

ВНАСЯ,
Б. Павлов

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК по оперативен
контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ-1 - Сливен“ ЕООД гр.
Сливен за 2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 13.05.2020 год. ПК по оперативен контрол разгледа
Годишния финансов отчет на „ДКЦ1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2019 год.
Собственият капитал към 31.12.2019 год. е в размер на 808 хил.лв. и спрямо
предходната година е увеличен с 8.5%. Увеличението е в резултат на отчетената
печалба.
Основният капитал на дружеството км края на годината е в размер на 539 390 лв.
Финансовият резултат за 2019година е печалба в размер на 82 995.59 лв.
Приходите на дружеството през 2019 год. бележат увеличение от 6.5%, а
разходите нарастват с 5.0% спрямо предходната година. Приходите от медицински
услуги заемат 96.0% от общия размер на приходите. С най-голям относителен дял в
общите разходи са разходите за възнаграждения – 68.%.
След преобразуване на финансовия резултат на основание ЗКПО дружеството
дължи 8 763.92лв. годишен корпоративен данък.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия предлагам
Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ-1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за
2019 год.
2. Освобождава управителя д-р Атанас Грунов от отговорност за дейността му през
2019 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2019 год. в размер на 29 000
лв.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение
се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси във връзка с обезпечаване дейността на дружеството.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“
ЕООД гр. Сливен за 2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 13.05.2020 год. ПК по оперативен контрол разгледа
Годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2019 год.
Собственият капитал на дружеството в края на 2019 год. е 708 хил.лв., т.е. с 2.3%
повече спрямо предходната година. Увеличението му е резултат от реализираната
печалба през 2019 год.
Основният капитал на дружеството към 31.12.2019 год. е в размер на 126 400лв.
и не е променян през годината.
Финансовият резултат за 2019 година е печалба в размер на 90 436.12лв.
Натрупаната печалба от минали години е в размер на 356 307.89 лв., която представлява
неразпределена печалба. Няма непокрити загуби.
Дружеството преобразува финансовия резултат, съгласно ЗКПО. Годишният
корпоративен данък за 2019 год. е в размер на 10 273.58лв.
Общите приходи на дружеството са увеличени със 12.7%, а разходите с 13.7%
спрямо предходната година. Приходите от медицински услуги представляват 97.1% от
общите приходи. С най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за
възнаграждения – 65.9% при 67.1% за предходната година.
Предвид горното и на основание чл.14, т. 13 на Наредбата за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за
2019 год.
2. Освобождава управителя д-р Георги Илиев от отговорност за дейността му
през 2019 г.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2019 год. в размер на 32
000 лв.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение
се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси във връзка с обезпечаване дейността на дружеството.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Дентален център -1 Сливен“
ЕООД гр. Сливен за 2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 13.05.2020год. ПК по оперативен контрол разгледа
Годишния финансов отчет на „Дентален център – 1 Сливен“ ЕООД за 2019 год.
Финансовият резултат за 2019година е печалба в размер на 3 120.62лв.
Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 218 136.59лв.
Приходите на дружеството за 2019 год. са 331 533лв. и нарастват с 14.4% спрямо
предходната година, а разходите също бележат увеличение от 16.08% спрямо
предходната година.
След преобразуване финансовият резултат съгласно ЗКПО е печалба в размер на
3 474.47лв., за която дружеството дължи корпоративен данък в размер на 347.45лв.
Наличните парични средства по счетоводен баланс към 31.12.2019 год. са в
размер на 201 хил.лв.
Предвид горното и на основание чл.14, т. 13 на Наредбата за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Дентален център -1 Сливен“ ЕООД за
2019 год.
2. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2019 год. в размер на 1 000
лв.
3.Освобождава от отговорност д-р Николай Йосифов за дейността й като
управител на дружеството за 2019 год.
4. На основание чл.60,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното
изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни
обществени интереси във връзка с обезпечаване дейността на дружеството.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ЕООД за
2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите да Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия Общинският съвет приема годишния финансов отчет на търговските
дружества със 100% участие в капитала и взема решение за разпределение на печалбата
и за изплащане на дивиденти.
Постоянната комисия по оперативен контрол на свое заседание на 13.05.2020
год. разгледа годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ЕООД. Дружеството
отчита загуба в размер на 79 хил.лв., натрупаната загуба от минали години е 5 494
хил.лв.Отчетената загуба е нарастнала с 14 хил.лв. спрямо 2018 год., като за 2019 год.
печалба отчита само звеното „Ангажименти по договори“. Загубите в градския и
междуселищен транспорт са покрити от общинския бюджет със сумата от 842 318лв.
Приходите на дружеството от оперативна дейност са се увеличили с 14.8%, а
разходите с 14.9% спрямо предходната година.
След преобразуване финансовия резултат на основание ЗКПО резултатът е
данъчна загуба в размер на 79 340.57лв.
На основание гореизложеното и чл. 14, т.12 и т.13 и чл.37, ал.3 на Наредбата 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:
1. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ЕООД гр. Сливен
за 2019 год.
2. Освобождава управителя Енчо Петров от отговорност за дейността му през
2019 год.
3. Избира за проверител на дружеството ДЕС Г. С. Т. регистриран одитор №
0647.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение
се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси във връзка с обезпечаване дейността на дружеството.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Общинска охрана и
СОТ Сливен“ЕООД за 2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия Общинският съвет приема годишния финансов отчет на търговските
дружества със 100% участие в капитала и взема решение за разпределение на печалбата
и за изплащане на дивиденти. На свое заседание на 13.05.2020 год. ПК по оперативен
контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на „Общинска
охрана и СОТ Сливен“ЕООД.
През 2019 год. дружеството е формирало печалба в размер на 60 494.13 лв.
Нeразпределената печалба от минали години е в размер на 287 902.95 лв.
На основание ЗКПО дружеството преобразува финансовия резултат. След
преобразуване облагаемата печалба става 83 564.45 лв., за което дължи 8 356.45лв
годишен корпоративен данък. За декларираните извършени представителни разходи се
дължи данък в размер на 347.79 лв.
Съгласно представената от управителя програма за развитие на дейността на
дружеството е предвидено финансовия резултат за 2019 год. да е печалба в размер на 60
хил.лв. От представения ГФО на дружеството е видно, че реализираната печалба от
дейността е 60 494.13лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 13, чл.37, ал.3
на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия предлагам
Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ Сливен“ ЕООД
за 2019 г.
2. Освобождава управителя Петко Чолаков от отговорност за дейността му през
2019 г.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2019г. в размер на 30 000
лв. и дивидента да се използва за изграждане на видеонаблюдение на парк „Юнак“.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение
се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси във връзка с обезпечаване дейността на дружеството.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“
ЕООД Сливен за 2019 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия Общинският съвет приема годишния финансов отчет на
търговските дружества със 100% участие в капитала и взема решение за разпределение
на печалбата и за изплащане на дивиденти. На свое заседание на 13.05.2020 год. ПК по
оперативен контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на
„Обреден комплекс“ЕООД Сливен за 2019 год. През 2019 год.
дружеството е
формирало печалба в размер на 1102.77 лв.
По годишната данъчна декларация, след преобразуването на финансовия
резултат, е отчетена печалба в размер на 1 225.30 лв., за която се дължи данък в размер
на 122.53лв.
Предвид горното и на основание чл.14, т. 13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет
да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ЕООД Сливен за
2019 год.
2. Освобождава от отговорност управителя Георги Киров за дейността му през
2019 год.
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение
се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси във връзка с обезпечаване дейността на дружеството.

ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Борислав Павлов – общински съветник, Зам.-председател
на ПК по оперативен контрол
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет е внесено искане от управителя на „Диагностично
консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД за закупуване на автоматичен имунологичен
анализатор.
Общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на
дружеството към 31.12.2019 год. възлизат на 518 965.42лв. Съгласно разпоредбите на
Наредба за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия е необходимо
Общинския съвет Сливен да даде съгласие за закупуване на дълготрайни материални
активи, когато общата им балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова
стойност на дълготрайните материални активи, собственост на дружеството..
От началото на годината Общинския съвет Сливен не е давал разрешение
за закупуване на дълготрайни материални активи на „ДКЦ1-Сливен“ЕООД. От
направеното проучване от дружеството очаквания разход е до 36 000лв., което е над
5% от стойността на ДМА към края на предходната година.
На основание гореизложеното и 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 „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“ЕООД да
закупи със собствени средства автоматичен имунологичен анализатор на стойност до
36 000лв с ДДС.

ВНАСЯ,
Борислав Павлов

Т. 21
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 пътна връзка в
землището на гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №50 от 19.12.2019г. 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 пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.48.34 и 67338.48.35, с
НТП съответно „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „дере“, за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ 67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За сервиз и
складова база за селскостопанска техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен
и одобрява задание за неговото проектиране. С протокол №5/14.02.2020г. 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 пътна връзка в имоти с
идентификатори 67338.48.34 и 67338.48.35, с НТП съответно „за селскостопански,
горски, ведомствен път“ и „дере“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ
67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.18/2020г. на
Държавен вестник. Възложители на проекта са ЕТ“Леонид Леонидов“ и ЕТ“БашевГеорги Башев“.
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 пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.48.34 и 67338.48.35, с
НТП съответно „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „дере“, за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ 67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За сервиз и
складова база за селскостопанска техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 22
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 присъединяване към газоразпределителната мрежа и захранване с
метан на производствена база в ПИ 67338.834.15, местност „Къра“, землище гр.Сливен,
отреден „За цех за металобработване и галванизация“ , е необходимо да бъде
разрешено 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 Ф 273/6, с точка на присъединяване в ПИ 67338.834.65, до ПИ 67338.834.15,
местност „Къра“, преминаващо през ПИ 67338.834.65 и ПИ 67338.834.68 с НТП
„полски път“, общинска собственост, всички в землище гр.Сливен и одобряване
задание за неговото проектиране. Дължината на трасето е 186.67м. Възложител на
проекта е „Газтрейд Сливен“ЕООД.
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 Ф 273/6, с точка на присъединяване в ПИ 67338.834.65, до ПИ 67338.834.15,
местност „Къра“, отреден „За цех за металобработване и галванизация“, преминаващо
през ПИ 67338.834.65 и ПИ 67338.834.68 с НТП „полски път“, общинска собственост,
всички в землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 23
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 67338.434.454, м. „Плоски рът“
землище гр. Сливен, общ. 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 №9400-6984/11.05.2020г. от Ж. П. Д., с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица № 15-299302-01.04.2020г. от
СГКК-гр.Сливен, 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 зона ССР – терени за
земеделски нужди с възможност за промяна предназначението. Целта на плана е смяна
на предназначението на имот с идентификатор 67338.434.454, м. „Плоски рът“ землище
гр. Сливен, общ. Сливен от земеделски имот в имот „вилно застрояване“ с височина
до /7м/ . Предвижданията на изготвеното задание е в съответствие с ОУП на община
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
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 67338.434.454, м. „Плоски рът“ землище гр. Сливен, общ. Сливен с цел
промяна на предназначението на имота за „вилно застрояване ”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.434.454, м. „Плоски
рът“ землище гр. Сливен, 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;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП – план за
застрояване за с.Сотиря, общ.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
Със заповед № РД15-628 от 12.03.2020г. Кметът на Община Сливен разрешава
изработването на проект за изменение на ПУП – план за застрояване за квартали 26, 27
и 28, с.Сотиря, общ.Сливен. С протокол-решение №9 от 13.03.2020г. Общинският
експертен съвет по устройство на територията прие проект за изменение на подробен
устройствен план – план за застрояване за квартали 26, 27 и 28, с.Сотиря, общ.Сливен с
нанесени граници на регистрирано свлачище в района на ОУ „Свети Паисий
Хилендарски“, с.Сотиря.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект за изменение на ПУП е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.30/2020г. на
Държавен вестник. Възложител на проекта е Община 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 изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за
квартали 26, 27 и 28, с.Сотиря, общ.Сливен с нанесени граници на регистрирано
свлачище в района на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с.Сотиря.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Промени в утвърдения с Решение № 105/27.02.2020 г. и изменен с Решение
№ 154/23.04.2020 г. на ОбС – Сливен календар на културните прояви на Община
Сливен за 2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Културният календар на Община Сливен за 2020 година беше утвърден с
Решение № 105/27.02.2020 г. на ОбС – Сливен.
След разпространението на COVID-19 на територията на страната и въвеждането
на извънредно положение и противоепидемични мерки, описани в поредица от
заповеди на министъра на здравеопазването, в културния календар бяха внесени редица
промени, утвърдени с Решение № 154/23.04.2020 г. на ОбС – Сливен и отнасящи се до
прояви, предвидени за осъществяване през месеците април и май.
Основна проява, предвидена за месец август 2020 г. е участието на колективи от
селищата на община Сливен в ХІІ Национален събор на народното творчество
„Копривщица 2020”. Съборът се провежда през пет години. Традиционно съборът се
провежда 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. Предвидено беше подборът да се осъществи
в рамките на Регионален фолклорен събор „На събор край Тунджа” през месец юни
2020 г. в с. Крушаре.
Във връзка със сложната и постоянно изменяща се обстановка обаче и по
предложение на Община Копрившица Националният съвет по нематериално културно
наследство, постоянно действащ орган към министъра на културата, взе решение за
отлагане на събора и за неговото провеждане в периода 6 – 8 август 2021 г.
Също така е важно да се отчете и фактът, че самодейните състави при
читалищата в населените места от общината, не са се събирали в продължение на
повече от два месеца и не са провеждали репетиции дълъг период от време. Все още не
е възможно събирането на големи групи от хора, без да се изпълняват наложените
противоепидемични мерки и изискването за физическа дистанция. Всичко това води до
пълна липса на готовност от страна на самодейците за участие в събор през месец юни.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА предлагам по отношение на културния календар на Община Сливен за 2020 г.
Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Утвърждава промени в Приложение 1 към Решение № 105/27.02.2020 г. /изм. с
Решение № 154/23.04.2020 г. на ОбС – Сливен/, както следва:

1. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 17, а именно:
Регионален фолклорен събор „На събор край Тунджа“ – м. юни 2020 г., с.
Крушаре;
2. Отпада проявата, включена в календара с пореден номер 22, а именно: ХІІ
Национален събор на народното творчество „Копривщица 2020” – м. август
2020 г., гр. Копривщица.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 26

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

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 139 / 27.02.2020 г. за отпускане на финансови
средства по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен е входирано заявление от Д.Добрев - директор на ПГИ
„Проф. д-р Димитър Табаков“ - гр. Сливен, относно отказ от средствата, отпуснати с
Решение № 139 от 27.02.2020 г. на Общински съвет Сливен на ФТА „Акация“ при
гимназията, за участие в танцов фестивал в гр. Истанбул, Република Турция.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свое заседания разгледа
заявлението и прие решение да предложи на Общинския съвет промяна на Решение №
139 от 27.02.2020 г.
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:
Отменя подточка 3 към точка II на Решение № 139 от 27.02.2020г. на Общински
съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА

Т. 27

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. В. М. П. от гр.Сливен, за закупуване на медикаменти;
2. С. М. Р. от гр.Сливен, за лечение;
3. М. А. К. от гр.Сливен, за лечение;
4. Ц. И. С. от гр.Сливен, за лечение и закупуване на медикаменти;
5. К. Г. С. от гр.Сливен, за лечение и закупуване на медикаменти;
6. В. Й. Й. от гр.Сливен, за лечение и закупуване на медикаменти;
7. А. Д. М. от гр.Сливен, за лечение;
8. Г. И. А. от гр.Сливен, за лечение и възстановяване, след оперативна
интервенция;
9. М. М. У. от гр.Сливен, за медикаменти и лечение;
10. Г. Д. М. от гр.Сливен, за лечение и медикаменти;
11. Г. В. Й. от гр.Сливен, за битови нужди;
12. С. Ю. Ю. от гр.Сливен, за медикаменти и лечение;
13. В. С. М. от с………, общ.Сливен, за лечение, медикаменти и ежедневни нужди;
14. Ж. И. Б. от гр.Сливен, за осигуряване занимания с логопед и рехабилитация на
детето й;
15. Ц. Г. С. от гр.Сливен, за съпътстващи разходи, свързани с лечението на детето й.
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 100 / сто / лева на:
1. В. М. П., с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………., за медикаменти;
2. С. М. Р., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………… за лечение;
3. М. А. К., с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………. за лечение;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 / двеста / лева на:
1. Ц. И. С., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………… за лечение и медикаменти;
2. К. Г. С., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………. за лечение и медикаменти;
3. В. Й. Й., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………… за лечение и медикаменти;

4. А. Д. М., с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………… за лечение;
5. Г. И. А., с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………… за лечение и възстановяване,
след оперативна интервенция;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 / триста / лева на:
1. М. М. У., с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за медикаменти и лечение;
2. Г. Д. М., с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………… за лечение и медикаменти;
3. Г. В. Й., с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………………. за битови нужди;
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 / четиристотин / лева на С. Ю. Ю.,
с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за медикаменти и лечение;
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 / петстотин / лева на В. С. М., с
ЕГН ………. от с…….., общ.Сливен, …………., за лечение, медикаменти и ежедневни
нужди;
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на Ж. И. Б., с ЕГН
………. от гр.Сливен, ……………… за лечение и рехабилитация на детето й – К. В. М.
с ЕГН ………..
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 / две хиляди / лева на Ц. Г. С., с
ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………… за съпътстващи разходи, свързани с
лечението на детето й – М. М. Ж. с ЕГН ……….
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет ”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 30.09.2020г.
разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна
политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

