ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 826
Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци
и поддържане на чистотата на територии
за обществено ползване за 2022 г.

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал. 1 на
Закона за местните данъци,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и
поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2022 г.,
съгласно приложение №1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
План-сметка
за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения
на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване
за 2022 г.

№
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
2.1

2.2
2.3.

2.4.

2.5
2.6
2.7

Наименование на разходите
Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове
за отпадъци
Събиране и транспортиране на отпадъци от oбщина Сливен
ДДС 20%
Събиране на опасни отпадъци от домакинствата
Транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми
Доставка на кошчета за отпадъци на открито
Всичко по 1
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване мониторинг на депа или други съоръжения за
третиране на отпадъци вкл. отчисления по чл.60 и чл.64
Предварително третиране (сепариране) преди депониране на смесени
битови отпадъци
ДДС 20%
Депониране на битови отпадъци на регионално депо за неопасни
отпадъци .
ДДС 20%
Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол
Мониторинг на регионално депо.
Абонамент за информационнa
система Депо Инфо
Транспорт на инфилтрат РДНО
Пречистване на инфилтрат РДНО
Консултантски услуги за РДНО
Текущи ремонти РДНО
вс. Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол
Следексплоатационни грижи за закрито ДНО,Сотиря.
Mониториг въздух и води нa закрито ДНО с.Сотиря .
Mониториг слягане нa закрито ДНО с.Сотиря
Транспорт на инфилтрат закрито ДНО, с.Сотиря
Пречистване на инфилтрат закрито ДНО, с.Сотиря
Oхрана на закрито ДНО с.Сотиря .
Ел.енергия
Консултантски услуги закрито ДНО
Текущи ремонти закрито ДНО
вс.Следексплоатационни грижи за закрито ДНО,Сотиря.
Консултантски услуги други съоръжения за третиране на отпадъци
Поддържане на площадка "Б-Б куб"
Обезпечения по чл.60 от ЗУО

2022 г.
План лв.

4 294 791
858 958
7 500
2 000
10 000
5 173 249

1 570 800
314 160
543 353
108 671
9 000
700
60 000
24 000
36 000
100 000
229 700
7 000
1 000
60 000
24 000
230 000
5 000
25 000
36 000
388 000
20 000
10 000
68 030

2.8 Отчисления по чл.64 от ЗУО
Изграждане на клетка 2 на РДНО Ямбол в т.ч. планиране, СМР и
2.9
авторски надзор
Всичко по 2.
3 Поддържане на чистотата на места за обществено ползване
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
3.1
гр.Сливен
3.2 Зимно почистване на уличната мрежа в гр. Сливен.
Почистване на замърсени с отпадъци терени в землището на
3.3
гр.Сливен, в т.ч. контролни дейности.
Почистване на замърсени с отпадъци терени в землищата на гр.
3.4
Кермен и селата
3.5 Почистване гр.Кермен и селата
3.6 Други дейности по ООС
Всичко по 3.
Общо за всички текущи разходи
4 Капиталови разходи
СМР и авторски и строителен надзор на компостираща инсталация за
4.1
зелени отпадъци
4.2 Проектиране на площадка за рециклиране на строителни отпадъци
Всичко капиталови разходи:
Общо текущи и капиталови разходи
Очаквани приходи
1 Такса битови отпадъци
2 Недобори
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за
3
предв. третир. на БО (сепариране), в т.ч. ДДС
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за
4 СМР и авторски и строителен надзор на компостираща инсталация за
зелени отпадъци
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за
5 изграждане на Клетка 2 на РДНО в т.ч. проектиране, СМР и авторски
надзор
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за
6
проектиране на площадка за рециклиране на строителни отпадъци
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ за
7
консултантски услуги
Всичко очаквани приходи
Дофинансиране от общинския бюджет

4 196 625
750 000
8 199 338
1 421 217
100 819
40 000
176 000
212 200
266 000
2 216 236
15 588 823
1 600 000
36 000
1 636 000
17 224 823
6 000 000
500 000
1 884 960
1 600 000

750 000
36 000
60 000
10 830 960
-6 393 863

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 827
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за Общинската собственост, чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от
АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, както
следва:
§1. Създава се нов член 12а, със следното съдържание:
Чл. 12а. (1) Организация, ред и финансиране дейността на
квартални клубове на територията на община Сливен се осъществява
по следния начин:
1. Клубовете са помещения, определени за осъществяване дейността
на ползващите ги граждани и жители на общината.
2. Клубовете са обекти общинска собственост, разположени в
населените места от общината.
3. Помещенията, които се ползват за квартални клубове се определят
с Решение на Общински съвет – Сливен, като в едно помещение, дейност
може да развива повече от една група граждани и/или юридически лица по
предварително изготвен график.
4. В Клубовете се провеждат следните дейности и мероприятия:
Социални – срещи и социални контакти; консултации с представители на
общински и държавни институции, имащи отношение по проблемите на
пенсионерите, лицата с увреждания и гражданите; проучване и

подпомагане на социално слаби лица, намиращи се в затруднено
положение и други; здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни
консултации; честване на национални, църковни и лични празници;
организиране на културно-масови прояви; участие в конкурси, фестивали и
други форми на художествената самодейност на местно, регионално,
национално и наднационално ниво и други.
5. Ползващите кварталния клуб са длъжни:
а) Да спазват хигиената в клуба;
б) Да полагат грижи за опазване на помещенията и имуществото в
клуба;
(2) В помещенията по ал. 1 се забранява:
1. Да се извършва политическа, търговска, религиозна или друга
дейност, несъвместима с целите на клуба;
2. Възмездно или безвъзмездно предоставяне на клубните
помещения;
3. Заплащане на наем при ползване на помещението на клуба за
лични тържества.
(3) Община Сливен определя лице с технически и координационни
функции.
(4) Задълженията и отговорностите на лицето по ал.3 се определят от
кмета.
(5) Отговорност за материалната база в клубовете носи лицето по
ал.3.
(6) По предложение на лицето по ал. 3 за даден клуб може да бъде
определен отговорник от кмета.
(7) При определяне на отговорници на клубовете кмета възлага
материалната отговорност за имуществото в клубовете на определения
отговорник.
(8) Времето и начина на ползване на клубовете се определя след
подадена заявка на желаещите да ползват клубовете до определените лица
по ал. 3 и ал. 6 и дадено разрешение от страна на определеното лице по ал.
3.
(9) Издръжката на помещенията, определени за квартални клубове е
включена в бюджета на общината, функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”, група дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и
други”. Разходите по поддръжката на помещенията за осветление,
отопление, телефон, вода, ремонти и други са за сметка на общинския
бюджет.
(10) Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в
община Сливен включва необходимите средства за дейността и
издръжката на клубовете за включване в общинския бюджет за
съответната година по предложение на лицето определено по ал. 3.

Преходни и заключителни разпоредби:
§ 2. В 3-месечен срок от влизане в сила на Наредбата кмета
предприема действия за прекратяване на сключените договори за отдаване
под наем или учредено право на ползване.
§ 3. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 828
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне размера на местните данъци

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци, както следва:
§ 1. В чл. 11, ал. 3, т. 1 се изменя както следва:
„1. в размер на 3.0 на сто при придобиване на недвижимо
имущество;”
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2022 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 829
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен, както следва:
§1. В чл. 16, ал. 4, се правят следните изменения и допълнения:
1.Точка 1 се изменя както следва:
„1. За жилищни имоти - 1,50 на хиляда върху данъчната оценка в
землището на гр.Сливен и 3,00 на хиляда в землищата на останалите
населени места, в т.ч.:
1.1. за жилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,60 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,57 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,33 ‰;

1.2. за жилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,20 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците - 1,15 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,65 ‰.
2. Точка 2 се изменя, както следва:
„2. За нежилищни имоти – 3,40 на хиляда върху данъчната оценка, в
землището на гр.Сливен и 5,90 на хиляда в землищата на останалите
населени места, в т.ч.:
2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,36 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 1,31 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване – 0,73 ‰;
2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци,
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,36 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците - 2,26 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване – 1.28 ‰.“

3. Точка 2а се изменя по следния начин:
„2а. За имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно
районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно
заповедта на кмета за определяне границите на районите и видът на
предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, таксата се определя според
количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете за
съхранението им и кратността на сметоизвозване. За един контейнер тип
„Бобър”, за една година и при кратност на сметоизвозване на битовите
отпадъци един път седмично, таксата е 6926 лв. За имоти в райони,
посочени в заповедта, с кратност на събиране по-голяма от един път
седмично, таксата се умножава по съответната кратност. Лицата,
декларирали ползването на съдове за количество на битовите отпадъци,
заплащат и такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии на населените места, предназначени за
обществено ползване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2022 г.
§ 3. (1) Всички лица, в това число и лицата, които са подали
декларации по реда на чл. 16, ал. 4, т.2б, т. 1 до 31 октомври 2021 г., могат
в срок до 17 януари 2022 г. да подадат нова декларация. В срок от една
седмица общинската администрация извършва проверка по ред на т.2б, т.2.
Ако са констатирани нередовности, същите се отстраняват в едноседмичен
срок, но не по-късно от 31.01.2022 година.
(2) Ако в срока по ал. 1, лицата не подадат нови декларации,
подлежат на облагане с таксата определена в чл. 16, ал. 4, т. 2а.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 830
Учредяване право на строеж за срок от 30 години
върху имоти - частна общинска собственост с идентификатори
№№ 67338.601.219, 67338.601.218, 67338.601.257, 67338.601.258
по КККР на гр. Сливен, находящи се в кв. „Промишлена зона”, за изграждане
на фотоволтаична централа и съпътстващите я съоръжения
и техническа инфраструктура
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.3 от ЗОС и
чл.34, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел II - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2021 год., приета с Решение №472/28.01.2021 г., на Общински съвет Сливен, с учредяване право на строеж за срок от 30 години върху имоти частна общинска собственост с идентификатори №№ 67338.601.219,
67338.601.218, 67338.601.257 и 67338.601.258 по КККР на гр. Сливен.
II. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване
право на строеж за срок от 30 години върху имоти - частна общинска
собственост:
- Поземлен имот 67338.601.219 с площ 276 034 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, гр.Сливен, кв.,,Промишлена
зона‘‘, (УПИ I, кв.58).Имотът е актуван с АОС № 2558/14.07.2009 г.;
- Поземлен имот 67338.601.218 с площ 114 623 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг ви производствен, складов обект, гр.Сливен, кв.,,Промишлена
зона‘‘, (УПИ I, кв.2). Имотът е актуван с АОС № 2557/14.07.2009 г.;
- Поземлен имот 67338.601.257 с площ 60 036 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:

за друг вид производствен, складов обект, гр.Сливен, кв.,,Промишлена
зона‘‘, (кв.8, УПИ I). Имотът е актуван с АОС 2936/15.08.2012 г.;
- Поземлен имот 67338.601.258 с площ 7 815 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, гр.Сливен, кв.,,Промишлена
зона‘‘, (кв.8, УПИ VIII). Имотът е актуван с АОС 2939/20.08.2012 г.;
за изграждане на фотоволтаична/и централа/и и съпътстващите
съоръжения и техническа инфраструктура.
Началната тръжна цена на правото на строеж за всички имоти заедно
е 4 465 000 (четири милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) лева без
ДДС.
III. Ако е необходимо изработване и процедиране на подробен
устройствен/и план/ове за изграждане на фотоволтаична/и централа/и и
съпътстващите съоръжения и техническа инфраструктура в имотите по т.
II, както и одобряването на инвестиционни проекти и издаване на
разрешение/я за строеж, същите са за сметка на участника, спечелил търга.
IV. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на
търга и да сключи договор със спечелилия участник за учредяване срочно
право на строеж за срок от 30 години при условията на настоящото
решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 831
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
по Проект „Красива България” на Министерството на труда и
социалната политика, Мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура” с проектно предложение „Извършване на поддържащ
частичен ремонт в интериора и екстериора
на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика,
Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно
предложение „Извършване на поддържащ частичен ремонт в интериора и
екстериора на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен“.
2. Дава съгласие Община Сливен да осигури съфинансиране в размер
до 145 475 лв. (сто четиридесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и
пет лева) с ДДС, което е 54,8 % от общата стойност на бюджета.
3. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по осигуряване на проектната готовност.
4. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК и предвид важността на обекта
допуска предварително изпълнение на настоящото решение, при следните
мотиви:
▪ крайният срок за кандидатстване е 07.01.2022 година;

▪ забавата на изпълнението ще осуети защитата на особено важни
обществени интереси;
▪ ще бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на
кандидатстването пред ПКБ;
▪ от закъснението на изпълнението може да последва значителна
или трудно поправима вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 832
Даване на съгласие за участие на Община Сливен като партньор
на Фондация „Регионален център за икономическо развитие” гр.Сливен
(РЦИР Сливен) в изпълнение на проектно предложение
„Партньори за развитие на община Сливен“ по процедура BG05SFOP0012.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на
проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското
участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики
и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да участва като партньор в
изпълнение на проектното предложение „Партньори за развитие на
община Сливен“ с Бенефициент Фондация „Регионален център за
икономическо развитие” гр.Сливен по процедура BG05SFOP001-2.025 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни
предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в
процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на
ОП„Добро управление“.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен или упълномощен от
него представител да проведе необходимите разговори и срещи, както и да
подпише всички документи нужни за участието на Община Сливен като
партньор на „Регионален център за икономическо развитие” гр.Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 833
Намаляване с 50% на месечните наемни вноски, дължими
от Фондация „Регионален център за икономическо развитие”
за периода от 11.10.2021 г. до 31.12.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 6в от Закона 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 и
във връзка със Заповеди №№РД-01-890/03.11.2021 г., РД-01-973/26.11.2021
г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-19-283/08.10.2021 г.
на Директора на РЗИ – Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 11.10.2021 г. до 31.12.2021 г. намалява с 50%
месечните наемни вноски на Фондация „Регионален център за
икономическо развитие”, гр. Сливен по договор за наем №0-328 от
20.07.2021 г. за временно ползване под наем, общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда на 1
(един) етаж, с полезна площ 255 кв.м., находяща се в гр. Сливен на ул.
„Димитър Пехливанов - Добрович” №11 а.
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 техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 834
Приемане на Правилник за устройството и дейността
на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за кариерно
ориентиране – Сливен и промяна на Решение № 964 от 14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 8 от Закона за
предучилищното и училищното образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§1. Приема „Правилник за устройството и дейността на Център за
подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране Сливен”, съгласно Приложение №1.
§2. Изменя Решение № № 964 от 14.12.2017 г. в т. 2, както следва:
„2. Определя следния административен адрес и адрес за провеждане
на дейността на ЦПЛР-ЦКО-Сливен: гр. Сливен, кв. „Българка“, ул.
„Добри Добрев“ /сграда на ЦСОП „Власаки Шуманов“/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕ - СЛИВЕН
Раздел I
Общи положения
Чл.1. С настоящият правилник се уреждат структурата, управлението,
финансирането, функциите и дейностите на Център за подкрепа за личностно развитие
– Център за кариерно ориентиране - Сливен (ЦПЛР-ЦКО).
Чл.2. (1) Правилникът е разработен на основание чл. 28, ал. 1, т.2 и чл. 49, ал. 8 от
Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.,
в сила от 1.08.2016 г.) и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО) и подзаконовите нормативни актове, касаещи
центровете за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно
ориентиране и консултиране.
(2) Правилникът е задължителен за всички работници и служители работещи в
ЦПЛР-ЦКО-Сливен, за децата, учениците и техните родители, както и за всички други
лица, намиращи се на територията на Центъра.
Чл.3. ЦПЛР-ЦКО-Сливен е общински център за подкрепа за личностно развитие,
открит със Заповед № РД15-171/ 25.01.2018 г. на Кмета на Община Сливен на
основание чл. 310, ал.5 и чл. 49, ал.1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование и в изпълнение на Решение № 964/ 14.12.2017 г. на Общински съвет Сливен.
Чл.4. ЦПЛР-ЦКО-Сливен, по смисъла на чл. 180 от ЗПУО, е за кариерно
ориентиране в училищното образование и включва взаимно допълващи се дейности за
информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед
подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/
или професия, и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.
Раздел II
Устройство, функции и дейности на ЦПЛР-ЦКО-Сливен
Чл.5. (1) ЦПЛР-ЦКО-Сливен се открива, преобразува, променя или закрива със
заповед на Кмета на Община Сливен след решение на Общински съвет – Сливен.
(2) Седалището и официалният адрес на ЦПЛР-ЦКО-Сливен е: гр. Сливен, бул.
„Цар Освободител“ № 1.
(3) Адресът на който се провежда дейността на центъра е: гр. Сливен, кв.
„Българка“, ул. „Добри Добрев” /в сградата на ЦСОП „Власаки Шуманов” гр. Сливен/.
Чл.6. (1) ЦПЛР-ЦКО-Сливен е юридическо лице и притежава собствен печат и
идентификационен код по БУЛСТАТ.
(2) ЦПЛР-ЦКО-Сливен е с предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
Чл.7. Учебната година в ЦПЛР-ЦКО-Сливен е с продължителност 12 месеца и
започва на 1 октомври.

Чл.8. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на деца и
ученици от 5 до 18-годишна възраст (или до завършване на средно образование) се
осъществяват в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и
училищното образование, Наредбата за приобщаващото образование (Приета с ПМС №
232 от 20.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.) и всички
подзаконови нормативни актове, касаещи дейността на центровете за подкрепа за
личностно развитие с предмет на дейност съгласно чл. 7, ал. от Правилника.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерно ориентиране по ал. 1 се осъществяват
от кариерни консултанти.
(3) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно
ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта,
подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и
учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и
консултират родители и граждани.
Чл.9. Дейностите за обучение в ЦПЛР-ЦКО-Сливен включват:
1. предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране и
консултиране на учениците от всички видове и степени училища;
2. информиране и консултиране на родители и граждани;
3. подпомагане дейността на педагогическите съветници, класните ръководители
и учители в областта на кариерното ориентиране;
4. изграждане на работещи модели за сътрудничество между училищното
образование и пазара на труда;
5. подкрепа на професионалното образование и обучение за усъвършенстване на
професионалните умения и усвояване на нови знания от учениците;
6. прилагане на модел за кариерно ориентиране и консултиране на ниво училище;
7. осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане
ученици и учениците със специални образователни потребности;
8. подпомагане трудовата и професионална реализация на завършващите средно
образование;
9. съдействие за ранното запознаване на учениците с различни професии, кариери
и себеопознаване, с оглед информиран избор за бъдеща кариера;
10. подпомагане на формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през
целия живот.
Чл.10. ЦПЛР-ЦКО-Сливен осъществява дейности по кариерно ориентиране в
офиса си на адрес гр. Сливен, кв. „Българка”, ул. „Добри Добрев” /в сградата на
ЦСОП „Власаки Шуманов” гр. Сливен/, в училищата на област Сливен, областни и
общински институции, социални партньори, НПО, организации на работници и
служители, сдружения на работодатели, висши учебни заведения и други, които имат
отношение към кариерното развитие и образованието на учениците.
Чл.11. ЦПЛР-ЦКО-Сливен не осигурява завършването на клас и етап на
образование, придобиването на степен и/ или на професионална квалификация.
Раздел III
Управление и структура
Чл.12. (1) Съставът на ЦПЛР-ЦКО-Сливен е:
1. Директор.
2. Кариерни консултанти.
(2) Общата численост на ЦПЛР-ЦКО-Сливен е 4 /четири/ щатни бройки.

Чл.13. (1) Работното време на служителите на ЦПЛР-ЦКО е 8 (осем) часа дневно
с променливи граници или 40 (четиридесет) часа седмично при 5-дневна работна
седмица.
(2) Основното работно време е 8.30 до 17.00 часа.
(3) Служителите ползват обедна почивка от 30 (тридесет) минути между 12.00 и
14.00 часа.
Чл.14. Контрола върху дейността на ЦПЛР-ЦКО-Сливен се осъществява от Кмета
на община Сливен, от Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” и от упълномощени от
Кмета на община Сливен длъжностни лица.
Чл.15. (1) ЦПЛР-ЦКО-Сливен се ръководи и представлява от директор, който
отговаря за планирането, организирането, координирането и контрола при
изпълнението на основните дейности в центъра.
(2) Кметът на община Сливен сключва и прекратява трудовия договор с
директора на ЦПЛР-ЦКО-Сливен.
(3) Длъжността "директор" в ЦПЛР-ЦКО-Сливен се заема от лица, придобили
висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и с не помалко от пет години учителски стаж, въз основа на конкурс, проведен при условията и
по реда на Кодекса на труда.
Чл.16. (1) Директорът на ЦПЛР-ЦКО-Сливен:
1. Планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с
консултиране, възпитание и социализация в институцията.
2. Участва пряко в предоставянето на специализирани услуги по кариерно
ориентиране и консултиране.
3. Представлява институцията пред органи, организации и лица, и сключва
договори с юридически и физически лица по предмета на дейност, в съответствие с
предоставените му правомощия.
4. Отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни
стандарти.
5. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на
задължителната документация.
6. Анализира и отчита цялостната дейност на ЦПЛР-ЦКО-Сливен и предоставя
информация на Кмета на община Сливен, РУО-Сливен и МОН.
7. Изготвя и предлага за утвърждаване Списък – Образец №3.
8. Подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията.
9. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно
разписание на длъжностите и работните заплати.
10. Организира ефективното управление на персонала, като създава условия за
повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие.
11. Отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно
разпореждане с бюджетните средства.
12. Утвърждава плановете за работа на направленията в ЦПЛР-ЦКО-Сливен и
програмите за обучение, съобразно специфичния план за обучение за центровете за
подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
13. Разпределя консултантската работа между кариерните консултанти.
14. Създава организация за осигуряване на необходимите материални, човешки
ресурси за консултиране на децата и учениците.
15. Осигурява безопасни условия за консултиране и труд.
16. Награждава и наказва служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и
с този правилник.

17. Награждава ученици, външни лица, общественици и граждани, подпомогнали
дейността на ЦПЛР-ЦКО-Сливен.
18. Съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в ЦПЛРЦКО-Сливен.
19. Участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по
компетентност.
20. Участва пряко в предоставянето на специализирани услуги по кариерно
ориентиране.
21. Изпълнява и други функции, възложени му от работодателя и с нормативни и
административни актове.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
Административните актове на директора могат да се оспорват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) При отсъствие на директора на ЦПЛР-ЦКО за срок, по-малък от 60 календарни
дни, той се замества от определен със заповед кариерен консултант от институцията.
Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кмета на общината.
(4) При отсъствие на директора на ЦПЛР-ЦКО-Сливен за срок, по-дълъг от 60
календарни дни, кметът сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване
на длъжността „директор“.
Чл.17. (1) Длъжността „кариерен консултант“ в ЦПЛР-ЦКО-Сливен се заема от
български граждани, придобили висше образование в съответното за длъжността
професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше
образование, професионалните направления и професионална квалификация,
необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(2) Трудовите договори с кариерните консултанти се сключват и прекратяват от
директора на ЦПЛР-ЦКО-Сливен при спазване условията и реда на Кодекса на труда.
(3) Преките дейности и задължения на кариерните консултанти са определени с
длъжностна характеристика.
Чл.18. (1) Кариерните консултанти в ЦПЛР-ЦКО-Сливен имат следните функции
и задължения:
1. Организират и координира дейностите по кариерно ориентиране на ученици на
територията на областта.
2. Осигуряват обхвата на ученици от І до XІІ клас, с приоритетни групи –
ученици от VII, X, XI и ХІІ клас, когато се извършва преход от една в друга
образователна степен и към пазара на труда.
3. Подпомагат дейността на директора на ЦПЛР-ЦКО-Сливен, педагогически
съветници, класни ръководители и учители в областта на кариерното ориентиране.
4. Предлагат информиране и кариерно ориентиране на ученици със СОП, на
застрашени от ранно отпадане от училище (индивидуална и групова работа).
5. Предоставят информация за възможностите за обучение и образование, и за
потребностите на местния и регионален пазар на труда по данни на Регионалните
служби по заетостта.
6. Посредничат при взаимодействието на ученици и родители, училищни
ръководства и педагогически специалисти в училище и бизнес по проблемите на
кариерното ориентиране на учениците.
7. Участват в създаване и утвърждаване на иновативни училищни практики за
кариерно ориентиране на учениците от областта.
8. Изпълняват и други дейности, свързани с кариерното ориентиране на ученици,
възложени от директора на ЦПЛР-ЦКО-Сливен.
9. Спазват професионална етика.

10. Опазват и съхраняват материално–техническата база в центъра.
11. Поддържат и съхранява документацията, обезпечаваща и отчитаща дейността
на кариерния консултант.
12. Уважават личното достойнство на всеки потребител на услугите по кариерно
ориентиране.
13. Изготвят необходимите отчети и справки за месеца.
(3) В случай на неизпълнение на възложените им трудови задължения се прилагат
разпоредбите на КТ.
(4) На кариерните консултанти се дължи почит и уважение от учениците,
родителите, административните органи и обществеността.
Раздел IV
Имущество и източници за финансиране на ЦПЛР-ЦКО-Сливен
Чл.19. ЦПЛР-ЦКО-Сливен управлява предоставеното му имущество от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност с грижата на добрия стопанин и го стопанисва в
рамките на приложимите законови и подзаконови нормативни актове.
Чл.20. В съответствие с §1а от допълнителните разпоредби на Наредба за
финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование (приета
с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.) дейността на ЦПЛР-ЦКО-Сливен се финансира от:
1. Държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и
науката: 80 на сто от норматива за кариерен консултант;
2. Бюджета на Община Сливен: 20 на сто от норматива за кариерен консултант.
Раздел V
Информация и документи
Чл.21. (1) Дейностите по управление на информацията и задължителните
документи в ЦПЛР-ЦКО-Сливен се осъществяват при спазване на Наредба № 8 от
11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование.
(2) Документите на ЦПЛР-ЦКО-Сливен се издават, водят и съхраняват в
електронен и/ или хартиен вид.
(3) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването
на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за
Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването,
експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви
на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (обн., ДВ, бр.
17 от 2009 г.).
Заключителни разпоредби
§1. Правилникът за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно
развитие – Център за кариерно ориентиране - Сливен се издава на основание чл. 49,
ал.8 от ЗПУО и може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане.
§2. Настоящият правилник влиза в сила в седемдневен срок от приемането му.
§3. Въз основа на този Правилник се изготвят, променят, актуализират
вътрешните правила, планове, програми и други документи, свързани с устройството и
дейността на ЦПЛР-ЦКО-Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 835
Изменение и Допълнение на Решение 738 от 16.09.2021 г.
на Общински съвет Сливен, във връзка с изготвяне на горскостопански
план за стопанисване на горски територии собственост
на община Сливен, попадащи в района на дейност на ТП „ДГС Сливен“
за периода 01.01.2022 г.-31.12.2031 г., съгласно Наредба №18/ 07.10.2015 г.
за инвентаризация и планиране в горските територии и Закона за горите

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 738 от 16.09.2021 год., както
следва:
§1. В т.2 изразът в размер на 37 780,90 лв. /без ДДС/ или 45 337,08
лв. /с ДДС/ се заменя с: в размер на 58 192,97 лв. /без ДДС/ или 69 831, 56
лв. /с ДДС/.
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК,
предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, изразяващи се в
регулиране на състава и произхода на насажденията, и подобряване на
здравословното им състояние.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 836
Изменение на Решение № 501 от 25.02.2021 г. на Общински съвет –
Сливен (Проект за бюджет на община Сливен за 2021 г.)

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 3, т. 8,
чл. 124, ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§1. В т. 3. думите „Приложения №№ 4, 5” се заменят с „Приложения
№№ 4, 5, 14”.
Приложение:
1. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства по други международни програми - 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 837
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 и чл.
144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2021 г.,
Индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд за 2021 г. и Индикативния разчет за
сметките за средства по други международни програми за 2021 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.
декември 2021 г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2021 г. по източници на
финансиране.
3. Приложение № 3A - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.

4. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд 2021 г.
5. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
6. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките по
други международни програми - 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 838
Приемане на програма за работата на Общинския съвет Сливен
през първото тримесечие на 2022 година

На основание чл.38, ал.1 от ПОДОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2022 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

П РОГРАМА
за работата на Общинския съвет Сливен през първото тримесечие на 2022година
М. ЯНУАРИ
1. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2022 г.
2. Разпределение на общинските жилища през 2022 год.
3. Проект за бюджет на община Сливен за 2022 г.
4. Утвърждаване на План за младежта за 2022 година.
5. Отчет за дейността на комисията по стипендиите при Община Сливен
през 2021 год.
6. Програма за развитие на туризма през 2022 год.
7. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2021
год.
8. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
четвъртото тримесечие на 2021 година на Кмета на община Сливен и на
Председателя на Общински съвет Сливен.
9. Отчет за дейността на Общински съвет - Сливен и неговите постоянни
комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.
М. ФЕВРУАРИ
1. Отчет за изпълнение на програма за управление на Община Сливен
мандат 2019-2023 год. през 2021 год.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Сливен от м.
юли до м. декември 2021 година.
3. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на община Сливен за стопанската 2022-2023 год.
4. Утвърждаване на Календар на културните прояви на Община Сливен за
2022 год.
5. Утвърждаване на доклада и финансовия отчет за дейността на
Комисията на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на
репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в
Община Сливен за 2021 год.
6. Приемане Отчет за дейността на Общински фонда 'Култура' към община
Сливен за 2021 година.
7. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при община Сливен за
2021 год.
8. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2022 год.
9. Приемане на решения за разрешаване на изработване, съгласуване и
одобряване на ПУП на територията на Община Сливен.

М. МАРТ
1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината.
2. Отчет за 2021 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен и отчет за 2021 г., на Програма за намаляване на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в
община Сливен и на Програма за управление на отпадъците на територията на
община Сливен.
3. Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
4. Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца
и младежи през 2022 год.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2022 год.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на Община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 839
Одобряване на Доклад от годишна оценка за 2020 година
на изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020

На основание чл. 33, ал. 1 от ЗРР, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от
ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява Доклад от годишна оценка за 2020 година на
изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 840
Одобряване на Доклад от последваща оценка на изпълнението
на Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020

На основание чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от ЗРР, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от
ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява Доклад от последваща оценка на изпълнението на Плана
за развитие на Община Сливен 2014 – 2020.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 841
Одобряване на Финален доклад за изпълнение на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Сливен 2014-2020 г.

На основание т. 5.1 и т. 5.2. на „Методическите насоки за
разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие (Изменение)", утвърдени от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството от м. март 2019 г., както и
утвърдени „Методически насоки за разработване и прилагане на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от
м. декември 2020 г.)“, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява Финален доклад за изпълнение на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Сливен 2014-2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 842
Процедура за прехвърляне право на собственост
на основание § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, чл.199, ал.1 от ЗУТ
и чл. 39, чл.41, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, между Община Сливен и
физическо лице, във връзка с прилагане на ПУП – план за регулация
за УПИ IV-73, кв.218 по плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9, чл.35 ал.4, т.2 от
ЗОС, във връзка с § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, чл.199, ал.1 от ЗУТ и чл. 39,
чл.41, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва:
1. Раздел VIII - „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5
и чл.17 от Закона за устройство на територията“ в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, приета с
Решение № 472/28.01.2021г., с терени с площи 0,63 кв.м. и 12,81 кв.м.,
представляващи реални части от ПИ с идентификатор 67338.545.67, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица.
2. Раздел VI „Сделки по придобиване от страна на Община Сливен
на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица“, с
терен с площ 1 кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.545.73, нтп:
ниско застрояване (до 10 м.), собственост на физическо лице.
II. Дава съгласие:
1. Община Сливен да прехвърли на С. С. Д., с ЕГН ………. правото
на собственост върху реална част с площ 0,63 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 67338.545.67, с площ 955 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
„Клуцохор“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица по КККР – гр. Сливен,

одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор
на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със
Заповед № КД-14-20-514/20.09.2012 г. на началника на СГКК - Сливен,
граници на реалната част: 67338.545.67 и 67338.545.73, която реална част
се предава към поземлен имот с идентификатор 67338.545.73, с площ 471
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно Скица-Проект №
15-1122110/15.10.2021 г. на СГКК – Сливен.
Оценката на реална част с площ 0,63 кв.м. от ПИ с идент.
67338.545.67, изготвена от оценител на имоти възлиза на 71,56 лв.
(седемдесет и един лв. петдесет и шест ст.), без ДДС.
2. Община Сливен да прехвърли на С. С. Д., с ЕГН …………. правото
на собственост върху реална част с площ 12,81 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 67338.545.67, с площ 955 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
„Клуцохор“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица по КККР – гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор
на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със
Заповед № КД-14-20-514/20.09.2012 г. на началника на СГКК - Сливен,
граници на реалната част: 67338.545.67 и 67338.545.73, която реална част
се предава към поземлен имот с идентификатор 67338.545.73, с площ 471
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно Скица-Проект №
15-1122110/15.10.2021 г. на СГКК – Сливен.
Оценката на реална част с площ 12,81 кв.м. от ПИ с идент.
67338.545.67, изготвена от оценител на имоти възлиза на 1 454,96 лв.
(хиляда четиристотин петдесет и четири лв. деветдесет и шест ст.), без
ДДС.
3. С. С. Д. да прехвърли на Община Сливен правото на собственост
върху реална част с площ 1 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.545.73, с площ 471 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
попадаща в обхвата на улица от о.т. 657 до о.т. 658 и предаваща се към
позамлен имот с идентификатор 67338.545.67, с площ 955 кв.м., трайно
предназначение на територията: за второстепенна улица, съгласно СкицаПроект № 15-1122110/15.10.2021 г. на СГКК – Сливен.
Оценката на реална част с площ 1 кв.м. от ПИ с идент. 67338.545.73,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 111,82 лв. (сто и единадесет лв.
осемдесет и две ст.), без ДДС.
4. Прехвърлянето на собствеността е с цел прилагане на ПУП – план
за регулация за УПИ IV-73, кв.218 по плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен,
одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г.

III. С. С. Д. да заплати на Община Сливен разликата в цената на
прехвърляните имоти, равна на 1414,70 лв. (хиляда четиристотин и
четиринадесет лв. и седемдесет ст.), без ДДС.
IV. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска
собственост, реални части с площ 0,63 кв.м. и 12,81 кв.м. от ПИ с
идентификатор 67338.545.67, предаващи се към ПИ с идентификатор
67338.545.73, с цел прилагане на ПУП – план за регулация за УПИ IV-73,
кв.218 по плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
С. С. Д.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 843
Процедура за прехвърляне право на собственост на основание
§ 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ, между Община Сливен
и физически лица, във връзка с урегулиране на УПИ XXI-320, 321, кв.47
по плана на кв. „Комлука“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9, чл.35 ал.4, т.2 от
ЗОС, във връзка с § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VIII - „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от Закона за устройство на територията“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост,
приета с Решение № 472/28.01.2021г., с терен с площ 18 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 67338.510.338, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица.
II. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на В. Г. В. и Д. С. В.,
правото на собственост върху реална част с площ 18 кв.м. от ПИ с
идентификатор 67338.510.338, с площ 566 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
„Комлука“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица по КККР – гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор
на АК, която реална част се предава към поземлен имот с идентификатор
67338.510.320, с площ 114 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с
цел урегулиране на УПИ XXI-320, 321, кв.47 по плана на кв. „Комлука“,
гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г.
Оценката на реална част с площ 18 кв.м. от ПИ с идент.
67338.510.338, изготвена от оценител на имоти възлиза на 2 124 лв. (две
хиляди сто двадесет и четири лв.), без ДДС.

III. В. Г. В. и Д. С. В. следва да заплатят на Община Сливен сума в
размер на 2 124 лв. (две хиляди сто двадесет и четири лв.), без ДДС.
IV. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска
собственост, реалната част с площ 18 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.510.338, предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.510.320, с цел
урегулиране на УПИ XXI-320,321, кв.47 по плана на кв. „Комлука“, гр.
Сливен.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
В. Г. В. и Д. С. В.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 844
Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ
между Община Сливен и физически лица, във връзка с прилагане
на влязъл в сила план за регулация

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал.4, т.2 от ЗОС, във
връзка с чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от
ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VIII „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., приета с Решение
№ 472 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Сливен с терен с обща площ от
244 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.401.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
адрес на имота: гр.Сливен, кв.“Ново село-север“, целия с площ от 2638
кв.м. с нтп: за второстепенна улица, за които реални части няма съставен
акт за общинска собственост.
II. Обявява за частна общинска собственост, реална част с обща
площ от 244 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор
67338.401.411 с нтп: за второстепенна улица.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на К. и В. Ф.,
правото на собственост върху реални части от общински терен,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.401.411, целия с
площ от 2638 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за второстепенна улица, по КККР на гр. Сливен,

одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. Директор на АК,
както следва:
3.1. Реална част с площ от 108 кв.м., предаваща се по регулация към
УПИ I–358, кв.694, представляващ поз.имот с проектен идентификатор
67338.401.435 по ККР на гр.Сливен;
3.2. Реална част с площ от 66 кв.м., предаваща се по регулация към
УПИ II–358, кв.694, представляващ поз.имот с проектен идентификатор
67338.401.436 по ККР на гр.Сливен;
3.3. Реална част с площ от 49 кв.м., предаваща се по регулация към
УПИ III–358, кв.694, представляващ поз.имот с проектен идентификатор
67338.401.437 по ККР на гр.Сливен;
3.4. Реална част с площ от 21 кв.м., предаваща се по регулация към
УПИ IV–358, кв.694, представляващ поз.имот с проектен идентификатор
67338.401.438 по ККР на гр.Сливен.
Оценката на всички реални части, с обща площ от 244 кв.м. от ПИ с
идентификатор 67338.401.411, изготвена от оценител на имоти възлиза на
29 524 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и четири лв.), без
ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка, са за
сметка на заинтересованите лица.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имота по т.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 845
Процедура по чл.17, ал.5 от ЗУТ, във връзка с прилагане на ПУП - ПР
за УПИ V-127, кв.504 по плана на местност „Барутни погреби“,
гр. Сливен, чрез прекратяване на съсобственост, чрез делба
между Община Сливен и физическо лице в поземлен имот
с идентификатор 67338.420.127 по КККР – гр. Сливен и прехвърляне
на собственост на реална част от общински поземлен имот
с идентификатор 67338.420.110

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за устройство
на територията, чл.6, ал.1, чл.36, ал.1, т.1 и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за
общинската собственост, чл.33, ал.1, т.1, чл.39 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздели в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г., приета с Решение
№ 472 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Сливен, както следва:
- Раздел VII „Прекратяване на съсобственост”, с 368/968 ид.ч. от ПИ
с идентификатор 67338.420.127, целия с площ 968 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в м.„Барутни погреби“;
- Раздел VIII „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 и
чл.17 от Закона за устройство на територията“, с реална част от 2 кв.м. от
ПИ с идентификатор 67338.420.110, целия с площ 1542 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за друг поземлен имот за движение и транспорт.

II. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, чрез делба на
поземлен имот с идентификатор 67338.420.127, с площ 968 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м.), в режим на съсобственост: за Д. П. Д. 600/968 ид.ч. и за Община Сливен - 368/968 ид.ч., при следните условия:
2.1. Д. П. Д. получава в дял и става собственик на терен с площ от
966 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.420.127, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), по плана на
местност „Барутни погреби“, гр. Сливен, граници на реалната част:
67338.420.110,
67338.420.129,
67338.420.167,
67338.420.168
и
67338.420.126. Пазарната стойност на реалната част е 25 116 лв. (двадесет
и пет хиляди сто и шестнадесет лв.), без ДДС.
2.2. Община Сливен получава в дял и става собственик на терен с
площ от 2 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.420.127, попадаща в обхвата на прилежащата улица и предаваща се
регулация към нея, представляваща ПИ с идентификатор 67338.420.110,
граници на реалната част: 67338.420.126, 67338.420.127 и 67338.420.110.
Пазарната стойност на реалната част е 52 лв. (петдесет и два лв.), без ДДС.
2.3. За уравняване на дяловете при прекратяването на съсобственост,
чрез делба на поземлен имот с идентификатор 67338.420.127, Д. П. Д.
следва да заплати на Община Сливен сума в размер на 9 516 лв. (девет
хиляди петстотин и шестнадесет лв.), без ДДС, представляваща пазарната
стойност на площта от 366 кв.м., с която се увеличава дела на Д. П. Д. в
имота.
III. Обявява за частна общинска собственост, реална част от
общински поз. имот с площ от 2 кв.м., представляваща част от улица ПИ
67338.420.110, за която част няма съставен акт за общинска собственост.
Съгласно чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост – „не се
съставят актове за общинска собственост за временни постройки, улици,
площади, общински пътища, и други линейни обекти на техническата
ифраструктура, освен ако в специален закон не е предвидено друго“.
IV. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Д. П. Д., правото
на собственост върху терен с площ от 2 кв.м., представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 67338.420.110, целия с площ от 1542 кв.м., адрес
на поземления имот: гр. Сливен, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за
движение и транспорт, предаваща се към ПИ с идентификатор
67338.420.127, за урегулирането на УПИ V-127, кв. 504, по плана на
местност „Барутни погреби“, гр. Сливен, граници на реалната част:
67338.420.127 и 67338.420.110. Пазарната стойност на реалната част е 48
лв. (четиридесет и осем лв.), без ДДС.

4.1. Д. П. Д. следва да заплати на Община Сливен сума в размер на
48 лв. (четиридесет и осем лв.), без ДДС, представляваща пазарната
стойност на прехвърленият имот.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 846
Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2022 година и изпълнение
на ползването на дървесина от горски територии, собственост
на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2022 г. и преходни
отдели от Лесфонд 2021 г., при спазване на принципите и условията
на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрацията, във връзка с чл.5 ал.3 и чл.7,
ал.1, 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Годишния план за ползване на дървесина от горски
територии собственост на Община Сливен за 2022 год., с общо количество
12 764м3 стояща маса с клони, от които иглолистни 2 100м3 и
широколистни 10 664м3.
2. Дава съгласие подотдели 2„г“, 2„д“, 3„в“, 3„д“, 41„г“, 41„р“, в
землището на село Стара река, Община Сливен; подотдели 56 „а“, 56 „с“,
в землището на село Божевци, Община Сливен, подотдели 144„г“, 152„в“,
153„в“, 153„б“, 154„в“, 154„и“, 170„ж“, 171„д“, в землището на село
Раково, Община Сливен, с предвидени отгледни сечи – прореждане;
подотдели 21„е“, в землището на село Стара река, Община Сливен;
144„д“, 145„и“,146 „е“ 150„з“, 151„е“, 154„ж“ ,154 „з“, 176„ц“, 177„в“ и
193„г“, в землището на село Раково, Община Сливен; 304„б“ и 304„д“, в
землището на село Блатец, Община Сливен; с предвидена отгледна сеч –
пробирка;

подотдели 176 „л“, 183 „е“, 194 „р“ и 190 „в“ в землището на село
Раково, Община Сливен, с предвидена възобновителна сеч – групово –
постепенна.
подотдел 42“л“, в землището на село Стара река, Община Сливен;
193„б“ и 190„б“, в землището на село Раково, Община Сливен; 304„а“,
305„а“, 305„б“ и 305„г“, в землището на село Блатец, Община Сливен, с
предвидена постепенно- котловинна сеч, да бъдат включени в ЛФ 2022.
3. Ползването на дървесина от общински горски територии
собственост на Община Сливен за подотделите посочени в т.2 от
Решението, да се осъществи съгласно чл.5 ал.1 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, съобразно одобреното количество по т.1,
след утвърден график съгласно чл.9, ал.1,т.3,чл.50,т.4 и чл.67 ал.1, т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП, по минимални цени утвърдени с Решение № 288/
30.07.2020г. на Общински съвет Сливен.
Възлагане изпълнението на дейността добив на дървесина да се
извърши по реда на чл.12 от НУРВИДГТДОСПНГП, а продажбата на
добита дървесина, съгласно чл.66 ал.1,т.1 или т.2; ал.2 т.1 и т.3 от
НУРВИДГТДОСПНГП. Продажбата на стояща дървесина на корен по
сортименти да се осъществи, съгласно чл.49 ал.1 т.1 и т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП.
4. В случай, че някои от подотдели от одобрения годишен план за
ползване на дървесина от горски територии-собственост на Община
Сливен за 2022г. не се усвоят, то ползването им да се прехвърли през
2023г.
5. „Определя 30% от средствата получени от продажбата на
дървесина, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение
в съответното населено място.“
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК,
предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, изразяващи се в
регулиране на състава и произхода на насажденията, и подобряване на
здравословното им състояние.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 847
Одобряване на задание и разрешаване изменение
на Общия устройствен план на община Сливен за имот с идентификатор
67338.25.38, м. „Пандар бунар“, землище гр. Сливен, община Сливен
и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.25.38, м. „Пандар бунар“, землище гр. Сливен, община Сливен

На основание чл.21 ал. 1 т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124 ал.1 , чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл.10 ал.1 т.4, т.7 и т.9 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и т.7.1 и т.7.2.1 от Краткосрочната програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Сливен 2020-2023г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия устройствен
план на община Сливен за територия, в която попада поземлен имот с
идентификатор 67338.25.38, м. „Пандар бунар“, землище гр. Сливен,
община Сливен, с цел промяна на устройствената зона от „Земеделска
територия за нуждите на селското стопанство“ в територия „Сср –
терени за земеделски нужди с възможност за промяна на
предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на застрояване за поземлен имот с идентификатор
67338.25.38, м. „Пандар бунар“, землище гр. Сливен, община Сливен, с

цел промяна предназначението на имотa от земеделски в имот „За
фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и условия:
• Изменението на ОУП на община Сливен да обхваща територия
включваща поземлен имот с идентификатор 67338.25.38, м. „Пандар
бунар“, землище гр. Сливен, община Сливен;
• Изработения ПУП-План за застрояване да обхваща имот с
идентификатор 67338.25.38, м. „Пандар бунар“, землище гр. Сливен,
община Сливен;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП-План за
застрояване да бъдат изработени във фаза – окончателен проект;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП да бъдат
съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на
територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 848
Одобряване на задание и разрешаване изменение
на Общия устройствен план на община Сливен за имот с идентификатор
30990.48.69, м. „Куш Тепе“, землище с. Злати Войвода, община Сливен
и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
30990.48.69, м„Куш Тепе“, землище с. Злати Войвода, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124 ал.1 , чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл.10 ал.1 т.4, т.7 и т.9 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и т.7.1 и т.7.2.1 от Краткосрочната програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Сливен 2020-2023 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия устройствен
план на община Сливен за територия, в която попада поземлен имот с
идентификатор 30990.48.69, м. „Куш Тепе“, землище с. Злати Войвода,
община Сливен, с цел промяна на устройствената зона от „Пасища, ливади,
мери“ в територия „Сср – терени за земеделски нужди с възможност за
промяна на предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на застрояване за поземлен имот с идентификатор
30990.48.69, м. „Куш Тепе“, землище с. Злати Войвода, община Сливен, с
цел промяна предназначението на имотa от земеделски в имот „За
фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и условия:

• Изменението на ОУП на община Сливен да обхваща територия
включваща поземлен имот с идентификатор 30990.48.69, м. „Куш Тепе“,
землище с. Злати Войвода, община Сливен;
• Изработения ПУП-План за застрояване да обхваща имот с
идентификатор 30990.48.69, м. „Куш Тепе“, землище с. Злати Войвода,
община Сливен;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП-План за
застрояване да бъдат изработени във фаза – окончателен проект;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП да бъдат
съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на
територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 849
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.107.55, м. „Чобанка“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.107.55, м. „Чобанка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.107.55,
м.„Чобанка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 850
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.77.27, м. „Кютюклюка“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.77.27, м. „Кютюклюка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.77.27,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 851
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.1.1028, м. „Кютюклюка“, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.1.1028, м. „Кютюклюка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.1.1028,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 852
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.1.1027, м. „Кютюклюка“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.1.1027, м. „Кютюклюка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.1.1027,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 853
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
37530.18.34, м. „Бряста“, землище с. Ковачите, 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,

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 37530.18.34 м.„Бряста“, землище с.
Ковачите, община Сливен, с цел отреждането му за „Фотоволтаична
централа“ като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 37530.18.34,
м.„Бряста“, землище с. Ковачите, община Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 854
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.106.69, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.106.69, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.106.69,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 855
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.106.68, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.106.68, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.106.68,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 856
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.106.67, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.106.67, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.106.67,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 857
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.105.43, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.105.43, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.105.43,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 858
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.105.13, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.105.13, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.105.13,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 859
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.104.15, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.104.15, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.104.15,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 860
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.104.14, м. „Аркара коруч“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.104.14, м. „Аркара коруч“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.104.14,
м.„Аркара коруч“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 861
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
37530.13.6, м. „Кору Тунджа“, землище с. Ковачите, 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,

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 37530.13.6 м. „Кору Тунджа“, землище с.
Ковачите, община Сливен, с цел промяна предназначението на имотa от
земеделски в имот „За къмпинг за кемпери“ като се спазят следните
указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 37530.13.6,
м.„Кору Тунджа“, землище с. Ковачите, община Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 862
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.99.61, м. „Кише Дермен“, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.99.61, м. „Кише Дермен“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „За електроенергийно производство“ като се спазят следните
указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори 67338.99.61,
м. „Кише Дермен“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 863
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.1.1005, м. „Кютюклюка“, землище гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.1.1005, м. „Кютюклюка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.1.1005,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 864
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.88.8, м. „Кютюклюка“, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.8.88, м. „Кютюклюка“, землище гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
„За фотоволтаична централа“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.8.88,
м.„Кютюклюка“, землище гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 865
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за пътна връзка в землището 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 имот с идентификатор
67338.48.35 с НТП „дере“ и имот с проектен идентификатор 67338.48.63 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, за осигуряване на
транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 67338.48.29,
отреден „За автосервиз и автокъща“, местност „Сливенски кър“, землище
гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 866
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел
в землището на с.Трапоклово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел НН от
УНН на ТП „КЗС Трапоклово“, извод СН „Драгоданово“, ПС „Стралджа“
до ПИ 73016.38.23 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“ и
преминаващ през ПИ 73016.38.48 с НТП „за местен път“, ПИ 73016.38.235
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 73016.38.90 с
НТП „за местен път“, всички общинска собственост, землище
с.Трапоклово, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 867
Приемане на решение за одобряване на ПУП за имоти
15237.2.159 и 15237.2.141 и части от имоти 15237.2.158 и 15237.2.165,
землище с.Глушник, общ.Сливен, с цел промяна предназначението
на земеделската земя „За разширение на съществуващ гробищен парк”

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.21
ал.7 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява Подробен устройствен план - план за застрояване за
поземлени имоти 15237.2.159 и 15237.2.141 и части от поземлени имоти
15237.2.158 /с проектни идентификатори 15237.2.211 и 15237.2.213/ и
15237.2.165/с проектен идентификатор 15237.2.209/, местност „Средната
пътека“, землище с.Глушник, общ.Сливен, с цел промяна предназначението
на земеделската земя „За разширение на съществуващ гробищен парк”,
представляващ поземлен имот 15237.2.159.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 868
Приемане Програма за развитие на читалищната дейност
в Община Сливен за 2022 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2022 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2022 ГОДИНА
Настоящата програма за читалищна дейност в Община Сливен е създадена в
изпълнение на чл. 26а ал.2 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/ въз основа на
направените предложения от председателите на читалищата за дейността през 2022
година.
Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на
читалищата като обществени институции, имащи роля за развитието на местните
общности, като фактор за местното културно, образователно и информационно
развитие. Насочена е към обхващане на всички възрастови и социални групи имащи
достъп до читалищата в общината.
Годишната програма систематизира и популяризира
планирането и
финансирането на читалищните дейности, свързани с културния календар и
библиотеките.
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Народните читалища са самоуправляващи се български културно-просветни
сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни
задачи. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел.
Към месец октомври 2021 г. на територията на Община Сливен дейност
осъществяват 52 народни читалища, които са предали плановете си за 2022 г., съгласно
законовите разпоредби. План за дейност през 2022 г. е предала и председателката на
новосъздадено през месец октомври читалище „Стоян Досев 2021“, село Биково.
Читалището е вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с
нестопанска цел, както и в регистъра на народните читалища към Министерството на
културата. С това броят на читалищата подали план за дейност става 53. НЧ „Христо
Кючуков 2013“- Сливен, „Христо Ботев“, с. Бинкос и „Константин Константинов 2013“
не са предали планове за дейност в Администрацията.
Община Сливен има традиции в опазването и осъвременяването на културната
си политика, процес, в който активно участие имат и народните читалища.
Съхраняването и развитието на духовните ценности и обичаи в малките населени
места са важни, особено при липса на учебни заведения и театри. Активно е
взаимодействието на Община Сливен с народните читалища, изградено на основата на
партньорство, при спазване на законодателството и на принципите на отчетност,
публичност и прозрачност. Народните читалища имат потенциал да способстват за
задоволяване на определени културни и образователни потребности и за мотивиране на
гражданското участие в тях.
Основните направления в читалищната дейност в община Сливен през 2022 г.
ще са насочени към:
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото и традициите,
запазване и укрепване на националното самосъзнание и културната идентичност;
- развитие на любителското творчество;
- осигуряване на достъп до информация и комуникация чрез превръщането на
читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване
на населението;
- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните
социални групи;

- поддържане и развитие на материално- техническата база на народните
читалища;
- прилагане на форми за работа и комуникация с потребителите на читалищни
услуги, адекватни на условията на пандемията и ограничителните мерки.
ІI. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Поддържането и функционирането на библиотеки и читални е една от основните
дейности на народните читалища. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки
и имат образователни, информационни и културни функции. Читалищната библиотека
предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация,
включително за книжовното и литературно културно наследство. Осигурява правото
на гражданите на равноправен и свободен достъп до информационно обслужване и
съдейства за изграждането на гражданското и информационно общество. Читалищните
библиотеки са изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност.
2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЛЮБИТЕЛСКО
ТВОРЧЕСТВО
Към читалищата в Община Сливен работят самодейни състави, школи по
изкуствата, клубове и други форми, чрез които читалищните настоятелства развиват
художествено-творческа дейност:
2.1. Любителски състави
2.1.1. Временни
- коледари – Мечкарево, Ковачите, Глушник, Николаево, Младово,
Драгоданово, Бяла, Тополчане, Трапоклово;
- кукери – Сотиря, Глушник, Г. Александрово, Трапоклово, Блатец, Тополчане,
Камен, Драгоданово, Гергевец;
- лазарки – Драгоданово, Тополчане, Самуилово, Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
- певчески - „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”,
НЧ „Единство 1939”, НЧ „Христо Ботев 1897”, НЧ „Дружба 1993”, група „Читалищни
славеи” при Сдружение „Читалища, в град Сливен, в селата –Трапоклово, Драгоданово,
Калояново, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Самуилово, Ковачите, Злати
войвода, Гергевец, Старо село, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово, Бяла, Стара река,
Божевци, Николаево, Кермен, Биково, Ичера;
- танцови - НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860”, НЧ
„Христо Ботев 1897”, в град Сливен, в селата – Тополчане, Желю войвода, Крушаре,
Самуилово, Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Кермен; Младово
- автентичен фолклор - Николаево, Биково, Ковачите, Трапоклово, Калояново,
Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла,
Божевци, Младово;
- театрални състави – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860” в град Сливен, НЧ
„Просвета 1935”, с. Глушник; НЧ „Зора 1872“, с. Ичера;
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008”, НЧ „Зора 1960” в град Сливен, НЧ
„Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.2. Школи по изкуствата, НЧ „Зора 1860”, в град Сливен, НЧ „Слънце 1928” в
село Гавраилово;

2.3. Етнографски сбирки - Крушаре, Желю войвода, Гавраилово; Ичера
3. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2022г.:
3.1. Фестивали и събори
3.1.1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри”- месец февруари.
3.1.2. Регионален фолклорен събор „На събор край Тунджа“- месец юни
3.1.3. Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”, НЧ „Зора 1860”- месец юни
3.1.4. Театрален фестивал „Сцена под сините камъни“- м. юни, НЧ „Зора 1860”
3.1.5. Национален фестивал на източноправославната църковна музика „Николай
Триандафилов Сливенец“, НЧ „Зора 1860“- м. май
3.1.7. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраиловомесец юли
3.1.8. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925”
с.Мечкарево – 26 декември
3.2. Местни празници
Тодоровден; местни кукерски игри; ден на лозаря и виното; лазаруване; Еньовден;
Гергьовден
3.3. Годишнини на читалища
3.3.1. НЧ „Юрий Гагарин 1962“, с. Новачево- 60 години
3.3.2. НЧ „Хаджи Димитър 1937“, гр. Сливен- 85 години
3.3.3. НЧ „Ангел Димитров 1937“, гр. Сливен- 85 години
3.3.4. НЧ „Искра 1932“, с. Калояново- 90 години
3.3.5. НЧ „Пробуда 1932“, с. Камен- 90 години
3.3.6. НЧ „Светлина 1912“, с. Николаево- 110 години
3.3.7. НЧ „Пробуда 1907“, с. Биково- 115 години
3.3.8. НЧ „Христо Ботев 1897“, гр. Сливен- 125 години
3.3.9. НЧ „Зора 1872“, с. Ичера- 150 години
3.4. Чествания на бележити дати и събития
3.4.1. Трети март- Освобождението на България
3.4.2. 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
3.4.3. 6-ти септември- Съединението на Княжество България с Източна Румелия
3.4.4. 22-ри септември- обявяване на независимостта на България
3.4.5. 1-ви ноември- Ден на народните будители
3.4.6. 21-ви ноември- Ден на християнското семейство
3.4.7. 200 години от рождението на Добри Чинтулов
3.4.8. 190 години от рождението на Луис Карол
3.4.9. 140 години от рождението на Владимир Димитров- Майстора
3.4.10. 22 април- Ден на Земята
3.4.11. 9 май- Ден на победата, Ден на Европа, Ден на самоуправлението
3.4.12. 185 години от рождението на Васил Левски
3.4.13 155 години от смъртта на Г. С. Раковски
3.4.14. 300 години от рождението на Паисий Хилендарски
III. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Приоритет през 2022 г. е подобряване на условията за потребителите на услуги
и самодейци, чрез подобряване на материално-техническите бази. Сградата на НЧ

„Просвета 1924”, с. Злати Войвода има нужда от ремонт. НЧ „Надежда 1950” се
помещава в сградата на центъра за административно обслужване /ЦАО/. НЧ „Искра
1944“- Сливен има нужда от основен ремонт на сградата. Предвид факта, че сградата е
паметник на културата е стартирана процедура по установяване на проблемите и
предприемане на действията по отстраняването им. От първостепенно значение е
безопасността на посетителите и служителят на читалището. С единици изключения
читалища на територията на община Сливен се помещават в имоти общинска
собственост, предоставени им с решение на Общински съвет Сливен за ползване и
стопанисване, докато развиват дейност като народни читалища. Читалищата, които не
се помещават в имоти общинска собственост са: НЧ „Зора 1860”, НЧ „Карандила
джипси 2008”, НЧ „Йордан Русчев- Данко 2017”, новоучреденото читалище „Стоян
Досев 2021“, НЧ „Константин Константинов 2013“. Общинската администрация ще
продължи да залага средства за ремонт и поддръжка на читалищните сгради.
IV. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Читалищните ръководства са задължени да спазват актуалната нормативна
уредба за административната и творческа дейност на представляваните от тях
читалища, както и да проявяват инициатива за обмяна на професионален опит, добри
практики и участия в обучителни сесии и проекти. Основен източник на информация за
подобни обучения са Министерство на културата, РЕКИЦ- Сливен, неправителствения
сектор. Община Сливен ще подкрепя работещи идеи и форуми, които биха допринесли
за развитието и повишаването на ефикасността и авторитета на читалищата. РЕКИЦСливен е предал план за дейност през 2022 г., който следва да бъде изпълнен в
максимална степен.
V. ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2022 г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- държавна и общинска субсидия, разпределени съгласно изискванията на Закона
за народните читалища;
- финансова подкрепа на събития /събори, фестивали, годишнини/ чрез
културния календар на Община Сливен и с Решения на Общински съвет Сливен;
- кандидатстване по проекти към Министерството на културата и проекти с
неправителствени организации;
- други източници: членски внос, рента от земеделска земя, дарения.
Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища, читалища могат да
развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им
дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от
нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не
разпределят печалба.
Заложените дейности в плана подлежат на изменение и допълнение.
Изпълнението ще бъде изцяло съобразено с разпоредбите на здравните власти и
динамично променящата се пандемична обстановка.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 869
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:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2000 /две хиляди/ лева
на Църковното настоятелство на храм „Света София“ - гр.Сливен за
довършителен ремонт на параклис „Св. Мина“, кв. „Ново село“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на Община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2021 г.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3 000 /три хиляди/
лева на Държавен куклен театър-Сливен, за реализирането на проектспектакъла „Принцесата и свинарят“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на Община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2021 г.
III. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.03.2022 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

V. На основание чл.60, ал.1 от АПК 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 и трудно поправими
вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 870
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на К. В.
П. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……………….., за остеосинтезен
материал;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на Г. А. О. с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………………….., за
лекарства;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Н. К. А. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ………………….., за
лечение;
2. В. Ж. С. с ЕГН ……… от гр.Кермен, …………………., за
лекарства;
3. С. В. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………………, за
лечение;
4. Н. А. Ч. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……….. за лечение и
резервни части на инвалидна количка;
5. Г. Д. Д. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ………….. за лечение и
съпътстващи разходи;
6. С. С. Т. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………. за лечение и
съпътстващи разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
П. Л. Д. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………. за лечение и
съпътстващи разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:

1. Й. А. Б. с ЕГН ………….. от гр.Сливен, …………..за лечение и
съпътстващи разходи;
2. М. А. В. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на:
1. Д. Г. А. с ЕГН ………….. от гр.Сливен, ……………, за лечение на
детето й – М. И. И. с ЕГН ……………;
2. И. М. И. с ЕГН ………… от с. …….., общ.Сливен, ………… за
лечение и съпътстващи разходи.
VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок
до 31.03.2022г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
IX. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Да се защитят
интереси, особено важни за жизнения и здравен статус на горепосочените
граждани. Забавата на изпълнението на решението би довело до
значителен риск за здравето или трудно поправими усложнения.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

