ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 199
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
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.
6. Приложение № 9 – Разпределение на средствата по Решение №
254/1997 г. на Общински съвет – Сливен за финансовата 2020 година.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 200
Освобождаване от заплащане на наемни вноски за ползване на общински
нежилищни обекти, находящи се в учебни заведения, детски градини и
детски ясли за периода от 14.05.2020 г. до 30.06.2020 г.

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 201
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

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.),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафесладкарници, 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 202
Намаляване на наемни вноски за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.
на ветеринарни аптеки, агроаптеки, магазини за сортови семена и
паркинг, предоставени за управление на ОП „Общински пазари”,
във връзка с обявеното извънредно положение в Република България
заради епидемията от коронавирус
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.),

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 13.05.2020 г. 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 203
Поправка на очевидна фактическа грешка
в Решение № 146 от 23.04.2020 год. на Общински съвет – Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 204
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 № BG16RFOP001-1.0150003-C02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 205
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
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Открива Център за обществена подкрепа - гр. Сливен, ул. „Баба
Тонка“ № 54 с капацитет 100 места, считано от 01.07.2020 г.
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
01.07.2020 г.
3. Двете услуги да се финансират по проект BG05M9OP001-2.0190011-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.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 206
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)

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Сливен като партньор
на 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).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 207
Сключване на споразумение за партньорство между Община Сливен и
Българо Китайска Търговско Промишлена Палата

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява предложения Проект за споразумение за партньорство с
Българо Китайска Търговско Промишлена палата.
2. Дава съгласие Община Сливен да сключи Споразумение за
партньорство с Българо Китайска Търговско Промишлена Палата.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливен
необходимите документи във връзка със Споразумението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

да

подпише

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 208
Промяна характера на собствеността на УПИ ІХ, кв.15
в с. Николаево, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за промяна характера на собствеността на
УПИ ІХ, кв.15 в с. Николаево, общ. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 209
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землищата на гр.Сливен и с. Тополчане
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет
гр. Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 год. със следните поземлени имоти общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 210
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с. Струпец, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 211
Приемане на Годишния отчет на ликвидатора на „Център за кожно
венерически заболявания“ ЕООД в ликвидация

На основание чл.270, ал.1 от Търговския закон,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишен отчет на ликвидатора на „Център за кожно
венерически заболявания-Сливен“ ЕООД в ликвидация за 2019 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 212
Приемане годишния финансов отчет
на „ДКЦ-1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2019 год.
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 213
Приемане годишния финансов отчет
на „ДКЦ 2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2019 год.

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 214
Приемане годишния финансов отчет
на „Дентален център -1 Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2019 год.

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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
му 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 215
Приемане годишния финансов отчет
на „Пътнически превози“ ЕООД за 2019 год.

На основание 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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 216
Приемане годишния финансов отчет и баланса
на „Общинска охрана и СОТ Сливен“ЕООД за 2019 год.

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 2019 г. в размер
на 30 000 лв. и дивидента да се използва за изграждане на
видеонаблюдение на парк „Асеновец“.
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 217
Приемане годишния финансов отчет
на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2019 год.

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 218
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.14, т.16 от Наредба за упражняване правата
на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства автоматичен имунологичен
анализатор на стойност до 36 000 лв. с ДДС.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 219
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за пътна връзка 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 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 220
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за газопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 221
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

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 67338.434.454, 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;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 222
Приемане на решение за одобряване на изменение
на ПУП – план за застрояване за 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 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 223
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.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 224
Изменение на Решение № 139/27.02.2020 г. за отпускане на финансови
средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отменя подточка 3 към точка II на Решение № 139 от 27.02.2020 г. на
Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 225
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 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 226
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” 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 постъпилата покана от
председателя на СД на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр.
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Христо Георгиев Котов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да гласува „ЗА” приемането на
решенията от т. 1 до т. 5 от дневния ред, определен в поканата за редовно
Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2020 г. /вторник/ от
13:00 часа в заседателната зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”
АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от
Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 21.07.2020 г.
(вторник) от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 227
Даване на съгласие за учредяване право на строеж
на църковното настоятелство при катедрален храм „Свети
великомъченик Димитър Солунски“ за изграждане на нова камбанария
към храма в УПИ I – За църква, кв.739 по ПУП на ЦГЧ , съсобствен
между Община Сливен и църковното настоятелство
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.34, ал.6, т.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с чл.183 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване право на строеж на църковното
настоятелство при катедрален храм „Свети великомъченик Димитър
Солунски“ с ЕИК ………., за изграждане на нова камбанария към храма в
съсобственият УПИ I – За църква, кв.739 одобрен с Решение №
3551/27.09.2007 г. на ОбС – Сливен, с цел кандидатстване по Оперативна
програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“, приоритетна ос 6 „Регионален
туризъм“ в процедура № BG16 RFOP001-6.002 Развитие на туристическите
атракции“, с проект за предоставяне на комбинирана подкрепа от
безвъзмездна финансова помощ пред „Фонд за устойчиви градове – регион
Юг“.
2. 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 кандидатстване по
Оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

