ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 906
Приемане на отчет за изпълнението
на Програмата за управление на Община Сливен за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на
Община Сливен за 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 907
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Сливен
от м. юли до м. декември 2021, както и на отчетените
като неизпълнени в предходния отчет

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на
Общинския съвет от месец юли до месец декември 2021 година, както и на
отчетените като неизпълнени в предходния отчет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 908
Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен
и неговите ПК за периода 01.07.2021-31.12.2021 год.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 11, ал.1, т.12 от Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите
ПК за периода 01.07.2021-31.12.2021 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 Г. – 31.12.2021 Г.
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Сливен е изготвен съгласно
изискванията на чл.27, ал.6 на Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.11, ал.1, т.12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
През отчетния период, поради обявената епидемична обстановка, във връзка с
COVID-19 заседанията на Общинския съвет се проведоха при спазване на
необходимите противоепидемични мерки. Те бяха закрити и на тях присъстваха освен
общинските съветници, само Кмета и Зам.-кметовете на общината и упълномощени от
тях длъжностни лица. За датите на заседанията, дневния ред и приетите решения
гражданите на Община Сливен се уведомяват чрез Интернет – страниците на
Общински съвет-Сливен и Община Сливен, както и чрез средствата за масово
осведомяване.
Като орган на местното самоуправление Общинският съвет - Сливен приема
решения в рамките на своята компетентност при спазване на законовите разпоредби и
съобразно интересите на гражданите на Общината, ръководейки се от основните
принципи за добро и демократично управление.
През отчетния период Общинският съвет - Сливен проведе 5 заседания, от които
4 редовни, и едно извънредно.
На тях са разгледани 185 предложения. Допълнително в дневния ред на
съответното заседание са включени 19 предложения – 18 от кмета на общината и 1 от
председателя на ПК по образование, наука култура и вероизповедания. От тях 171 са
изготвени от кмета на общината; 4 от д-р Димитър Павлов – Председател на ПК по
здравеопазване, социална и жилищна политика; 3 от Лидия Димитрова – Председател
на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания; 3 от Георги Стоянов –
Председател на ПК по финанси, бюджет и икономическо развитие; 2 от Мустафа
Мустафов – Председател на ПК по оперативен контрол, по 1 от Станимир Комбалов –
Председател на ПК по нормативна уредба, законосъобразност актовете на ОбС и
контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет и 1 от Момчил Пантелеев и
Деян Дечев.
Най – много изказвания в заседанията на Общинския съвет са направили
общинските съветници Станимир Комбалов - 5, Георги Стоянов – 4, Радослав Кутийски
– 3, Минко Минчев, Лидия Димитрова, Деян Дечев и Васил Петров по 2, Стефан
Пасков, Тодор Братанов, Мария Григорова, Момчил Пантелеев, Владимир Стефанов,
Мустафа Мустафов, Керанка Стамова и Христо Христов по 1.
Присъствието на съветниците в сесии е 93% от общия брой.
В изпълнение на разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация дневния ред за заседанията на Общинския съвет се определя десет дни
предварително.

През отчетния период Общински съвет Сливен прие следните по-важни
решения:
• Годишен отчет за изпълнението на бюджета община Сливен за 2020 г.;
• Общинска стратегия за борба с наркотиците (2021-2024 г.);
• План за действие за общинските концесии за период 2021 г. - 2027 г. на
Община Сливен;
• Програма за опазване на околната среда на община Сливен 2021 г. – 2028 г. и
секторни програми Програма за управление на отпадъците на територията на община
Сливен 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на
почвите на община Сливен;
• Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Програма
„Културно предприемачество,
наследство
и
сътрудничество“, Приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“
по процедура: BGCULTURE-1.001 – Първа покана за набиране на проектни
предложения по резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство",
подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани,
реставрирани и реновирани места";
• 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“;
• 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 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
Оперативна програма „Добро управление“.;
• Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.,
BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания –
Етап 2 – предоставяне на новите услуги“;;
• Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Сливен
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05SFOP001-4.007, с наименование: “Осигуряване на функционирането на
националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)”, по
Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ по ОП „Добро
управление“;
• Утвърждаване на съществуването на слети паралелки, паралелки с брой
ученици под минимално установения и промяна в групите в детски градини за учебната
2021/2022 г.;
• Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната
2021/2022 година на следните общински детски градини и училища от община Сливен:

ДГ „Здравец” гр. Кермен, ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Блатец, ОУ „Хаджи
Димитър” с. Бяла, ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ „Христо Смирненски” гр.
Кермен, ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ „Васил Левски” с. Стара река, ОУ „Св.
Паисий Хилендарски” с. Тополчане и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Сливен;
• Включване в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната
2021/2022 година на Основно училище ,,Васил Левски”, с. Стара река и Основно
училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла;
• Даване на съгласие кмета на Община Сливен да подписва споразумения за
партньорство със заинтересовани страни от Югоизточен регион за планиране и
страната;
• 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;
• Избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Сливен;
• Промяна в Общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни
разписания по автобусна линия Сливен – Бозаджии, Сливен – Скобелево и Сливен –
Струпец;
• Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. (актуализирана) в частта за
местните дейности на Община Сливен;
• Даване на съгласие „ДКЦ 2 – Сливен“ ЕООД да закупи ЕКГ „Contec 1200G“
с 12-канален термопринтер плюс интерпретация и анализ с цветен сензорен дисплей;
• Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД да извърши
ремонтно-монтажни дейности със собствени средства на сервизните помещения в
сградите на дружеството, находящи се в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №2 – 4-ти
и 5-ти етаж и на бул. „Хаджи Димитър“ №15а;
• Утвърждаване на разширение на Общинската транспортна схема по автобусна
линия Сливен - Сливенски минерални бани - Ковачите - Младово до с.Коньово;
• 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.;
• Одобряване на Доклад от годишна оценка за 2020 година на изпълнението на
Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020;
• Одобряване на Доклад от последваща оценка на изпълнението на Плана за
развитие на Община Сливен 2014 – 2020;
• Одобряване на Финален доклад за изпълнение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Сливен 2014-2020 г.;
• 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;

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

Приети бяха следните нормативни актове:
• Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество;
• 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;
• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци;
• Правилник за устройството и дейността на Център за
личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Сливен.

подкрепа на

Във връзка с обявената противоепедемичната обстановка в страната бяха
приети следните решения:
• Намаляване с 50% на концесионни възнаграждения, дължими от
концесионери на общински обекти и наеми на наематели на общински нежилищни
имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия,
представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения, кафе-сладкарници, както и месечните такса за разполагане на маси и столове
пред заведенията за хранене и развлечение за периода 01.07.2021 г.-30.09.2021 г.;
• Намаляване с 50% на месечни наемни вноски, дължими от наематели на
общински нежилищни обекти, находящи се в учебни заведения на територията на
Община Сливен за периода от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.;
• Намаляване с 50% на концесионни възнаграждения, дължими от
концесионери на общински обекти и месечните наемни вноски, дължими от наематели
на общински нежилищни имоти, включително и предоставените обекти за управление
на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, и освобождаване от заплащане на
месечните такси за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и
развлечение за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.;
• Освобождаване от заплащане на наемни вноски на сдружение с нестопанска
цел „Съюз на пенсионерите 2004“ за периода от 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г.;
• Намаляване с 50% на месечните наемни вноски, дължими от наематели на
общински нежилищни имоти, находящи се в учебни заведения на територията на
Община Сливен за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.;
• 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.

В изпълнение на Решение № 254/1997 год. на Общински съвет Сливен са
отпуснати финансови средства за подкрепа на образователни и културни програми на
деца и ученици от групи и състави на бюджетна издръжка, за образователни прояви с
деца и ученици, за мероприятия и прояви от културния календар на община Сливен и
културни институции, стипендии на талантливи деца и за Фонд „Култура“ в размер на
11 780 лв., от които 3 030 лв. за Фонд „Култура“.
През отчетния период Общински съвет Сливен е дал съгласие за отпускане на
еднократна финансова помощ по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет“ на жители на общината в размер на 51 050 лв.
От регламентираното в Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация право
на питане през второто шестмесечие на 2021 год. са се възползвали следните общински
съветници:
• Деян Дечев – общински съветник относно броят на децата, посещаващи ясли
и детски градини на територията на община Сливен;
• Момчил Пантелеев – общински съветник относно лицата оправомощени за
установяване на нарушенията по чл.472 от Изборния кодекс и броят на актовете и
наказателни постановления, издадени от община Сливен във връзка с неизпълнението
на задълженията на партиите в седем дневен срок да премахнат агитационните
материали, свързани с проведени парламентарни избори.
Кметът на общината предостави отговор на направените питания.
През отчетния период постъпи питане и от г-н Михаил Михалев – гражданин,
относно дейността и състоянието на НЧ "Пробуда 1907" - с. Биково. Г-н Михалев
получи отговор от администрацията на заседанието на Общинския съвет през месец
юли, съгласно реда определен в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Много важна част от дейността на Общинския съвет е законосъобразността на
приеманите решения.
Контролът върху законосъобразността на решенията на общинските съвети се
осъществява от областния управител. Много добра оценка за приетите от Общински
съвет-Сливен решения, е факта, че за отчетния период от всички 184 приети решения
Областният управител на Област Сливен е оспорил в само едно решение - Решение №
830 от 20 декември 2021 год. на Общински съвет Сливен относно 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.
По повод оспорването на решението в Административен съд – Сливен е образувано
адм. дело № 4/2022 г. , като първото заседание по него е насрочено за 24.02.2022 г.
През отчетния период Кметът на община Сливен не се е възползвал от
правомощията си, дадени му в чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА и не е върнал за ново
обсъждане и не е оспорил нито едно решение на Общински съвет-Сливен.
Тези факти доказват отличната работа на Постоянна комисия по нормативна
уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията
на Общински съвет и на останалите постоянни комисии.

Взаимодействието на Общински съвет-Сливен с общинското ръководство в
лицето на г-н Стефан Радев и неговия екип е на едно много добро ниво.
Взаимодействие, което изключително много помага на общинските съветници при
изпълнение на техните задължения.
Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните комисии,
където задълбочено се обсъждат предложените проекти за решения. Това подпомага в
последствие общинските съветници при гласуването им на заседание на Общинския
съвет. Редовните заседания на всяка постоянна комисия са с дневен ред, съобразен с
дневния ред на общинските сесии. Водещо е желанието всички въпроси, подлежащи на
обсъждане на общинска сесия да бъдат законово подплатени и целесъобразни, затова
становищата на комисиите се приемат след дискусия и гласуване за всяко предложение.
Справката, приложена по-долу в отчета отразява дейността на постоянните
комисии през второто шестмесечие на 2021 год. Най-натоварени са били Постоянната
комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на
изпълнение на решенията на Общински съвет, която е разгледала 228 материала,; ПК
по здравеопазване, социална и жилищна политика с 219 разгледани материала и ПК по
финанси, бюджет, икономическо развитие с 186 разгледани материала.
Най-много заседания е провела ПК по финанси, бюджет и икономическо
развитие - 10. Най-висок процент присъствие имат членовете на ПК по опазване на
околната среда, туризъм селско и горско стопанство – 100%, следвани от членовете на
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика – 98.75% и ПК по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт – 98.41%.
Общият процент на присъствие в заседанията на постоянните комисии е 90.54%.
№
По
Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

01.07-31.12.2021 г.
Постоянна
комисия
НУЗАОбС Председател:
Станимир Комбалов
ОСМС Председател:
Керанка Стамова
ЕИМСПИ Председател:
Иван Данчев
ФБИР Председател:
Георги Стоянов
ИПУТТ Председател:
Радослав Кутийски
ОНКВ Председател:
Лидия Димитрова
ЗСЖП Председател:
Димитър Павлов
ДМС Председател:
Пламен Крумов
ОК Председател:
Мустафа Мустафов
ООСТС Председател:
Тодор Братанов

Брой
членове

Брой
%
заседания присъстващи

12

9

91,67

Брой
разгледани
въпроси
228

14

8

87,50

115

8

7

78,57

53

13

10

81,54

186

7

9

98,41

147

11

9

82,83

107

10

8

98,75

219

11

7

97,40

92

14

7

88,78

104

7

7

100

82

11

ПК по установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Момчил Пантелеев

7

0

0

В определения в ЗМСМА седемдневен срок след заседание на Районна
прокуратура - Сливен и на Областния управител на област Сливен се изпращат за
осъществяване на контрол по законосъобразност подробни протоколи, съдържащи
приетите решения и гласуванията по тях.
Всички приети решения се предоставят в 7-дневен срок след заседанията на
Кмета на Общината.
Поддържа се и се актуализира своевременно база данни с приетите актове на
Интернет страницата на Общинския съвет, като своевременно в нея се публикува и
проект на дневен ред за заседанията на ОбС, което позволява на всички заинтересовани
граждани, да се информират своевременно за въпросите, които ще се разискват от
общинските съветници.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим
нашата работа за развит

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 909
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление по видове и категории обекти в община Сливен
за 2021 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост

На основание чл. 66а от Закона за общинската собственост, както и
чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в
Община Сливен за 2021 г.
2. Приема приходите както следва:
2. 1. Продажби на имоти по реда на чл.35 от ЗОС, прекратяване на
съсобственост на основание чл.36 от ЗОС, продажби по чл.15 и 17 от ЗУТ
на обща стойност 2 404 530 лв.
2. 2. Продажби на общински жилища по чл.47 от ЗОС на стойност
542 987 лв.
2.3. Приходи от Права на прокарване за изграждане на отклонения на
мрежи и съоръжения на стойност - 13 550 лв.
2.4. Приходи от права на строеж на стойност - 130 024 лева.
2.5. Приходи от наеми на нежилищни имоти - 12 092,42 лева без
ДДС.

2.6. Приходи от наем на общински терени – 14 215,20 лева без ДДС.
2.7. Приходи от наем на рекламно-информационни елементи 1086,35 лева без ДДС.
2.8. Приходи от наем на земеделски земи – 513 327 лв.
2.9. Приходи от наем на общински жилища - 228 864 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 910
Приемане на отчет за дейността
на МКБППМН – община Сливен за 2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Раздел II, чл.7, ал.2 от
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчет за дейността на МКБППМН – Община Сливен за 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 911
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през четвъртото тримесечие на 2021 година на Председателя
на Общински съвет Сливен и на Кмета на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
през четвъртото тримесечие на 2021 год.
2. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на община Сливен през четвъртото
тримесечие на 2021 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 912
Приемане на доклад и въпросник за самооценка за състоянието на
системите за финансово управление и контрол на търговски дружества
с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във вр. с чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата,
съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема за сведение Доклад и въпросник за самооценка за
състоянието на системите за финансово управление и контрол на
търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021
г., както следва:
1. „Диагностично-консултативен център1-Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
2. „Диагностично-консултативен център2-Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
3. „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
4. „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
5. „Пътнически превози“ ЕООД гр. Сливен;
6. „Обреден комплекс“ ЕООД гр. Сливен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за предварителното изпълнение:
Наличие на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно
затруднено изпълнението на нормативен акт - поради краткия срок

посочен в чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете,
реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, информацията да
се предостави на кмета на Община Сливен в срок до 28 февруари, няма
технологично време от 10 февруари до 28 февруари да се приеме и влезе в
сила решение на общинския съвет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 913
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 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.6 от
Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА доклада и финансовия отчет за 2021 година на
комисията на общински фонд за асистирана и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства лица, живеещи на семейни начала в Община
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ДОКЛАД И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД
ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ
НАЧАЛА В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-31.12.2021 г.

Съгласно Чл.5, ал.1, т.6 от Правилника за организация и реда на работа на
Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен, комисията
ежегодно представя доклад и финансов отчет за дейността.
През цялата 2021 година работата на комисията на Общинския фонд за
асистирана репродукция премина под влиянието на създадената пандемична
обстановка.
Независимо, че Ин витро процедурите в България бяха възобновени, много от
двойките в общината, които проявиха интерес за финансово подпомагане от фонда не
можаха да кандидатстват, поради различни причини свързани с извършването на
процедури, както и от страх да ги осъществят.
През 2021г. Община Сливен одобри и прие бюджет на фонда в размер на 100 000
лева. Заявления за финансово подпомагане са приемани през цялата календарна година.
Редовни заседания на комисията са провеждани всяка последна сряда на месеца,
в който има постъпили заявления, при спазване на всички противоепидемични мерки.
За цялата 2021г. от бюджета на фонда са изразходени общо 29 750 лева.
Неусвоеният остатък от бюджета е в размер на 70 250 лева.
През календарната 2021 година са кандидатствали общо 10 двойки. Всички
кандидати са отговаряли на заложените критерии в правилника за работа на фонда и са
подпомогнати финансово за сумите, за които са предоставили необходимите
медицински и разходооправдателни документи. Няма нито една отказана преписка за
финансова подкрепа.
От подпомогнатите от фонда през 2021г. двойки са родени 6 деца, от които 2 двойки
близнаци.
Разбивка по месеци:
- месец януари 2021 г. - няма подадени заявления;
- месец февруари 2021 г. - подадени са 4 бр. заявления за сумата от 11 750 лв.;
- месец март 2021 г. - подадени са 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.;
- месец април 2021 г. - подадени 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.;
- месец май 2021 г. - подадени 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.;
- месец юни 2021 г. - няма подадени заявления;
- месец юли 2021 г. - подадени 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.;
- месец август 2021 г. - няма подадени заявления;
- месец септември 2021 г. - няма подадени заявления;
- месец октомври 2021 г. - няма подадени заявления;
- месец ноември 2021 г.- подадени 2 бр. заявления за сумата от 6 000 лв.;
- месец декември 2021 г.- няма подадени заявления
През цялата календарна година се извършваха регулярни плащания и нямаше
забавяне в преводите на отпуснатите суми.

Общинският фонд „Ин витро“ осигурява финансова помощ веднъж годишно в
размер до 3000 лева. Процедурите могат да бъдат извършени в здравни заведения на
територията на цялата страна, както и в чужбина.
От създаването на фонда през 2013г. до 31.12.2021г. са подадени 165 заявления за
финансово подпомагане. Някои от двойките са подпомогнати повече от един път, тъй
като в правилника за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи
на семейни начала в Община Сливен не определя брой опити и не ограничава правото
на желаещите да кандидатстват. Община Сливен се старае да осигури на гражданите си
достатъчно финансиране за тяхното лечение и евентуални процедури.
Създаването на Общинският фонд за асистирана репродукция е един голям успех,
който вече 9 години показва грижата на общината към младите хора.
Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен е
образец за отговорен подход и грижа за семейството.
Проблемите на двойките с репродуктивни проблеми в община Сливен са част от
статистиката на сериозната демографска криза, която продължава в България почти 30
години. Като част от комплексните и целенасочени мерки за ограничаване на
последствията от демографската криза и през 2022 година, Комисията ще продължи
дейността си в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми на територията на
община Сливен.

Председател:
Момчил Пантелеев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 914
Приемане на информация за изпълнение
на Общинските програми за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива

Във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема информация за изпълнение на дългосрочна ОПНИЕВИБГ на
община Сливен 2013 г.-2023 г., приета с решение № 676 от 28.03.2013 г. на
Общински съвет Сливен и краткосрочна ОПНИЕВИБГ на община Сливен
2020-2023 г., приета с решение № 103 от 27.02.2020 г. на Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 915
Утвърждаване на календар на културните прояви
на Община Сливен за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава календара на културните прояви на Община Сливен за
2022 г. съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
КАЛЕНДАР
на културните прояви на Община Сливен за 2022 година
№

Дата

Място
на провеждане

Характер
на
събитието
местен

1.

17 януари

Сливен,
кв. Клуцохор,
пл. „17 януари”

2.

19 февруари

Сливен,
пл. „В.Левски”

национален

3.

февруари/
март

Село
от общината

регионален

Събитие

Анотация

Организатори

144 години
от освобождението на
Сливен
от османско иго
149 години от
обесването на Васил
Левски

Поднасяне на цветя на морената,
където първенците на града са
посрещнали руските войски.

Община Сливен

Регионален събор на
маскарадните игри

Общоградски ритуал за отбелязване
Община Сливен;
годишнината от гибелта на В. Левски
В. Ф. 22220;
и преклонение пред неговото дело. Сливенска митрополия;
Поднасяне на венци и цветя пред Регионално управление
паметника на пл. „В.Левски” и на
на образованието;
морената пред параклиса „Св.Цар
Общински комитет
Борис I Покръстител”. Участват
„Васил Левски“;
ученици от сливенските училища,
Сдружение
военно поделение, представители на
„Мати Болгария”;
Общинското ръководство, културни
училища от Сливен
институти, родолюбиви организации.
Съборът се провежда ежегодно, със
Община Сливен;
смяна на селището домакин. Целта на Кметство и читалище
проявата
е
да
се
стимулира
в съответното селопроучването на зимната и пролетна
домакин
маскарадна обредност, съхраняването
и популяризирането на нейната
локална и регионална специфика като
културно наследство със свое място в

4.

3 март

Сливен,
пл. „Хаджи
Димитър”

национален

5.

8 април

Сливен

местен

6.

16 – 17
април

Сливен

национален

7.

април

Сливен

традиционен

8.

30 април

Сливен

национален

144 години
от подписването
на Сан Стефанския
мирен договор
и освобождението
на България
от османско иго /1878
г./. Национален
празник
Международен ден на
ромите
Национален фестивал
за млади изпълнители
на популярна музика
„Цветен камертон”

съвременния културен процес. В
рамките на събора се провеждат
конкурси за точно възпроизвеждане на
обред/фрагмент/,
обреден
танц,
присъждат се награди за обреден танц,
костюм, маска и реквизит.
Ежегодни тържества, посветени на
Община Сливен;
Националния празник. Програмата
В.Ф. 22 220;
включва ритуал по издигане на Сливенска митрополия;
националното знаме и поднасяне на Регионално управление
цветя пред паметника на Хаджи
на образованието;
Димитър,
концертни
програми,
лекоатлетическа щафета и др.

Програмата
включва
концерти,
спортни състезания и др.
Фестивалът утвърждава у младите
хора вкус към най-добрите образци на
българската и световна популярна
песен; стимулира и подкрепя младите
изпълнители
и
им
предоставя
възможност за реализация в областта
на популярната музика. През 2022 г.
фестивалът
се
организира
за
седемнадесети път.
Възкресение
Програмата
включва
концерти,
Христово
етнографски изложби и народни
веселия във всички селища на
общината.
Девети парад на ретро Парадът на ретро автомобили се
автомобили
провежда за девети пореден път и се

Община Сливен;
ромски организации
Център за подкрепа за
личностно развитие –
Детски комплекс;
Община Сливен

Община Сливен

Сдружение
„Туида Класик“;

9.

м. май

Сливен

местен

Майски празници
на културата
„Сливенски огньове”

нарежда
сред
водещите
по
посещаемост.
В
съпътстващата
програма влизат: Конкурс за рисунки
на тема ретро автомобили с участието
на възпитаници на НХГ „Димитър
Добрович“ – Сливен, както концертна
програма с участието на талантливи
деца от Сливен.
Преглед на
постиженията на
културните организации и институти
на територията на общината. Проявите
се групират в няколко тематични кръга,
като кулминацията е в дните преди и
след 24 май – Ден на светите братя
Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност.
Акценти в програмата:
3 май – откриване на Майските дни на
културата; 9 май – Ден на Европа и Ден
на победата; 10 май – Ден на Хаджи
Димитър; 10 – 13 май – Национален
фестивал на детската книга; 11 май –
Клетва
на
първокласника;
Общоградско състезание „Пиша и чета
правилно“ за ученици от начален етап
на
образование
на
сливенските
училища; 18 май – Награждаване на
лауреатите на Националния конкурс за
поезия „Дамян Дамянов“; Нощ на
музеите и галериите; Средновековен
събор „Помни славата“ в крепостта

Община Сливен

Община Сливен;
културните
организации
и институти

10.

10 – 13 май
/6 – 9 юни/

Сливен

национален

Национален фестивал
на детската книга

11.

м. май

Сливен

национален

Национален конкурс
за поезия
„Дамян Дамянов”

„Туида“; 24 май – Ден на светите братя
Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност; Национални
детски фолклорни празници.
Фестивалът се провежда от 1999 г. Той Основен организатор:
е единственият форум в страната, на РБ „Сава Доброплодни”
който участниците в процеса на
в партньорство
създаването и разпространението на
с Министерството
детската книга – автори, издатели,
на културата,
илюстратори, педагози, библиотечни
Община Сливен,
специалисти и др. от България и
Областна
чужбина се срещат и обсъждат
администрация –
състоянието и бъдещето на детското
Сливен,
книгоиздаване, а също така и формите
Ротари клуб и др.
за привличане на децата към книгите и
четенето. На самите деца фестивалът
дава възможност да разкрият своите
таланти чрез участие в литературни
конкурси,
пленери,
концертни
програми. От 2004 г. в рамките на
фестивала се връчва националната
награда „К. Константинов” за принос в
детското книгоиздаване в четири
категории.
Девето издание на конкурса, който се
Община Сливен,
провежда през година. Участват поети Агенция Компас ООД
от цялата страна, издали стихосбирки
през последната година, но не по
късно от 31 март на 2022 г. Връчват се
две награди - награда на Община
Сливен – диплом, плакет и парична

12.

24 май

Сливен

национален

Ден на светите братя
Кирил и Методий, на
българската азбука,
просвета и култура
и на славянската
книжовност

13.

1 юни

Сливен

местен

Детски панаир
по повод
Международния ден
на детето

14.

2 юни

Сливен

национален

15.

м. юни

с. Крушаре

регионален

Ден на Ботев
и на загиналите
за свободата
и независимостта
на България
Регионален
фолклорен събор „На
събор
край Тунджа”

премия и награда за дебютна книга,
осигурена от Агенция Компас ООД.
Наситена програма от събития в чест
Община Сливен;
на
празника,
организирани
от Регионално управление
културни
организации,
училища,
на образованието
читалища – концерти, изложби,
представяне на новоизлезли книги.
Традиционни прояви – концерт за
връчване на наградата „Аргира
Жечкова”, /както и Наградите на
Община Сливен за 2021 г./, празнично
шествие на 24 май.
Програмата
на
панаира
дава
Община Сливен;
възможност на децата да се включат в
фондация „Изиарт” –
различни културно-развлекателни и
гр. София
възпитателни инициативи, да се изявят
и да се насърчи таланта и
изобретателността им.
Общоградски ритуал-поклонение пред
Община Сливен;
подвига и почитане паметта на
В. Ф. 22220;
хилядите герои, загинали за Родината. Регионално управление
на образованието;
Съборът се провежда през година с
промяна
на
домакинството
в
зависимост
от
желанието
за
гостоприемство на селищата от
поречието на река Тунджа.
Утвърждаването на приемствеността от
традиция
към
съвременност
в
регионалната и национална празнична
система, естественото възпроизводство

Община Сливен;
Кметство и читалище
в с. Крушаре

16.

11 – 12 юни

Сливен

национален

Фестивал
на източноправославната
църковна музика
„Николай
Триандафилов –
Сливенец“

17.

24 – 26 юни

Сливен

национален

18.

18 юли

Сливен

национален

Национален
детско-юношески
театрален фестивал
„Сцена
под Сините камъни“
185 години
от рождението
на Апостола
на свободата

на фолклорната традиция в наше време
чрез празника,
са целите на
организаторите.
Програмата
на
събора
включва
провеждането
на
конкурси
за
надиграване, конкурс за фолклорни
игри в зависимост от местната
традиция.
Утвърждаване
на
най-добрите
постижения в областта на източноправославната църковна музика и
стимулиране създаването на нови
творби от български композитори са
основните цели на фестивала.
Фестивалът се организира през година
и
носи
името
на
Николай
Триандафилов-Сливенец, издал през
1847 г. първите църковно – певчески
сборници на църковно-славянски език.
Връчване на новоучредената награда
на името на акад. Методий Григоров
за разпространяване на българското
църковно-славянско песнопение.
През 2022 г. фестивалът ще се проведе
за пети път. Участници в него са
ученически
театрални
формации,
разделени на две възрастови групи –
до 14 години и от 14 до 19 години.
Общоградски ритуал на преклонение
пред делото и подвига на В. Левски.
Поднасяне на венци и цветя на
паметника на Апостола

НЧ „Зора – 1860““;
Община Сливен

Общински съвет –
Сливен,
Община Сливен,
НЧ „Зора – 1860“ –
Сливен
Община Сливен;
В.Ф. 22220;
Общински комитет
„Васил Левски“;

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

19.

18 юли

Сливен

местен

20.

28 юли

село
Гавраилово

местен

Празник
„Златна праскова”

21.

август

национален

22.

20 – 21
август

Сливен,
крепостта
„Туида“
Сливен,
м. Карандила

Събор-надпяване
на клубовете
на пенсионерите
Традиционен
фолклорен събор
на каракачаните

международен

Общоградски ритуал на преклонение
пред делото и подвига на Хаджи
Димитър
и
Стефан
Караджа.
Поднасяне на венци и цветя пред
паметника на Хаджи Димитър.
Отбелязването включва и: Поход по
бойния път на четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа.
Празник на местната общност, с богата
културна програма, която включва
конкурси и състезания за деца,
концерти на фолклорни колективи от
региона. За производителите на
праскови се организира семинар, на
който
се
представят
актуални
тенденции
в
отглеждането
на
праскови, изложба и дегустация на
продукти.
Преглед на любителското творчество
на клубовете на пенсионера.
Съборът има изключително значение
не
само
за
съхраняване
и
популяризиране
на
културното
наследство на каракачаните, но и за
възпитаване
на
уважение
и
толерантност към други традиции.
От 2007 г. Община Сливен е
съорганизатор на проявата.

Община Сливен

Община Сливен,
кметство и читалище
с. Гавраилово

Община Сливен
Федерация на
културно-просветните
дружества
на каракачаните
в България, КПД на
каракачаните в Сливен,
Община Сливен

23.

6 септември

Сливен

национален

24.

септември

Сливен

местен

25.

септември

Сливен

местен

Есенен
театрален салон

26.

22
септември

Сливен

национален

Ден на
независимостта.
Официален празник

Сливен

местен

Димитровден –
празник на Сливен

27. 26 октомври

135 години
от обявяването
на Съединението
на България.
Официален празник.
Фестивал
на стоте войводи

Програмата на празника включва
прояви с историческа, патриотична и
културна насоченост – поднасяне на
цветя, концерти, изложби и др.

Община Сливен;
В.Ф. 22 220;
Регионално управление
на образованието

Фестивалът
включва
концерти,
Община Сливен
кулинарно шоу, изложба с продукти на
различни местни производители на
храни и напитки.
Провежда се ежегодно и дава
Драматичен театър
възможност на сливенската публика да
„Стефан Киров”;
се запознае с най-доброто от
Община Сливен
националния театрален афиш през
сезона.
Програмата на празника включва
Община Сливен;
прояви с историческа, патриотична и
В.Ф. 22 220;
културна насоченост – поднасяне на Регионално управление
цветя, концерти и др.
на образованието
Празникът свързва в едно минало и
Община Сливен;
настояще и е повод за отдаване на културните и спортни
почит и уважение към делото на
организации в града
първосъздателите
на
градското
самоуправление в Сливен и видните
личности на града. По традиция, в
навечерието на празника се връчват
годишните награди на Община
Сливен. Програмата включва културни
и
спортни
прояви,
юбилейни
чествания, атракциони, концерти на
местни и гостуващи изпълнители.
Основни акценти в програмата са
проявите от програмата за отбелязване

28.

1 ноември

Сливен

национален

Ден на
будители

29.

м. декември

Сливен

традиционен

Коледни
Новогодишни
празници

30.

26 декември

Мечкарево

регионален

Събор
празници
Мечкарево”

31.

неуточнена
дата

народните

и

„Зимни
в

на 200 години от рождението на Добри
Чинтулов; Национална изложба за
изобразително
изкуство
„Сливен
2022“; Общински детски конкурс за
рисунка „Аз и моят град“.
Общоградско честване и отдаване на
почит към всички, които през вековете
са работили за запазване и издигане на
българската
духовност,
към
съвременните будители – учители,
творци, читалищни и просветни дейци.
Програмата
включва
концерти,
изложби, срещи с изявени учители и
творци.
Програмата
включва
концерти,
изложби, сцени на открито, куклени
спектакли и народни веселия във
всички селища на общината.
Ежегодна
проява.
Художествени
колективи от региона представят
традиционна обредност на локално и
регионално
равнище.
Част
от
програмата на събора за конкурсите за
автентично възпроизвеждане на зимен
обред или фрагмент, обреден танц,
благослов, реквизит.

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

Община Сливен

Община Сливен;
Кметство и читалище в
село Мечкарево

ГОДИШНИНИ НА ЛИЧНОСТИ, ЖИТЕЙСКИ И ТВОРЧЕСКИ СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВЕН
Сливен
местен
185 години
Община Сливен;
от рождението
културните
на Стефан Г. Гидиков
организации в града
/1837 – 1871/ виден общественик

32.

неуточнена
дата

Сливен

местен

33.

неуточнена
дата

Сливен

местен

34.

неуточнена
дата

Сливен

местен

и търговец, един от
основателите и първи
председател на
читалище „Зора“
210 години
от рождението
на Иван Добровски
/1812 – 1896/ обществен и просветен
деятел деец,
един от създателите
на българската
журналистика
175 години
от рождението
на Михаил Греков
/1847 – 1922/ учител, публицист,
общественик,
революционер
125 години
от рождението
на Стефан Пейчев
/1897 – 1976/ скулптор, носител
на наградата за
литература и изкуство
„Добри Чинтулов“
за 1973 г., автор на
фигурата на воеводата
Хаджи Димитър
на паметника му;

Община Сливен;
културните
организации в града

Община Сливен;
културните
организации в града

Община Сливен;
културните
организации в града

35. През цялата
година
с кулминация
през
м. октомври

36.

37.

По плана
за дейността
на
читалищата

на бюст-паметниците
на д-р Иван Селимински,
Панайот Хитов,
Добри Чинтулов,
д-р Георги Миркович,
Антон Иванов,
както и на паметника
на Добри Желязков
Сливен
местен
200 години
от рождението на
Добри Чинтулов
/1822 – 1886/ възрожденски поет
и учител
ГОДИШНИНИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИТАЛИЩА
местен
Годишнини на
читалища, включени
в Плана за развитие на
читалищната дейност
на територията на
Община Сливен

Община Сливен;
културните
организации в града

Читалищата,
Община Сливен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 916
Изменение на Решение № 204 от 28.05.2020 г.,
изменено с Решение № 586 от 22.04.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, както и чл.13 и чл.15а от Закона за общинския
дълг,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 204 от 28.05.2020 г., изменено с Решение №
586 от 22.04.2021 г., както следва:
В т.1. „Условия за погасяване” придобиват следното съдържание:
- Срок на погасяване до 25.05.2022 г., с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
с номер от ИСУН № BG16RFOP001-1.015-0003-C01, № РД-02-37-23 от
13.01.2017 г. „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ и/или от
собствени бюджетни средства.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да подпише анекс към
договор за кредит 1171/03.07.2020 г. с „ФОНД ФЛАГ” ЕАД с
горепосочените условия.
3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: защита на
особено важни обществени интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 917
Даване на съгласие Община Сливен да стане член
на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза
с наименование Местна инициативна група (МИГ) –
„МИГ- Стралджа 2016“, и участва в общото му събрание

На основание чл.21 ал.1, т.15, във връзка с чл.59 и чл.60 от ЗМСМА,
и чл.5 от ЗЮЛНЦ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да стане член на Сдружение с
нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна
инициативна група (МИГ) – „МИГ- Стралджа 2016“, на територията на
общините Сливен и Стралджа, и да участва в общото събрание на
сдружението. В сдружението Община Сливен ще участва със следните
населени места извън териториалните граници на град Сливен, а именно:
1. с. Блатец
2. с. Горно Александрово
3. с. Глушник
4. с. Драгоданово
5. с. Желю войвода
6. с. Камен
7. с. Калояново
8. с. Трапоклово
2. Дава съгласие Община Сливен да бъде представлявана от Стефан
Радев – кмет на Община Сливен.

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител
в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на СНЦ,
той ще бъде заместван от Стоян Марков – заместник-кмет на община
Сливен.
4. Упълномощава представителя на община Сливен да гласува при
необходимост промяна в името на СНЦ „МИГ- Стралджа 2016“, като в
името да бъде включен задължително текст: „Сливен“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 918
Даване на съгласие Община Сливен да стане член
на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза
с наименование Местна инициативна група (МИГ) – „МИГ-Твърдица”,
и участва в общото му събрание

На основание чл.21 ал.1, т.15, във връзка с чл.59 и чл.60 от ЗМСМА,
и чл.5 от ЗЮЛНЦ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да стане член на Сдружение с
нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна
инициативна група (МИГ) – „МИГ-Твърдица”, на територията на
общините Сливен и Твърдица, и да участва в общото събрание на
сдружението. В сдружението Община Сливен ще участва със следните
населени места извън териториалните граници на град Сливен, а именно:
1. с. Бинкос
2. с. Бяла
3. с. Гавраилово
4. с. Голямо Чочовени
5. с. Градско
6. с. Малко Чочовени
7. с. Новачево
8. с. Селиминово
9. с. Струпец
10. с. Чинтулово
2. Дава съгласие Община Сливен да бъде представлявана от Стефан
Радев – кмет на Община Сливен.

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител
в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на СНЦ,
той ще бъде заместван от Стоян Марков – заместник-кмет на община
Сливен.
4. Упълномощава представителя на община Сливен да гласува при
необходимост промяна в името на СНЦ „МИГ-Твърдица“, като в името да
бъде включен задължително текст: „Сливен“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 919
Определяне дата за провеждане на Националния детско-юношески
театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“ – Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Национален летен детско-юношески театрален фестивал „Сцена под
Сините камъни“ Сливен през 2022 год. да се проведе от 24-26 юни 2022
година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 920
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 „Сила пласт“ ЕООД, във връзка с урегулиране
на УПИ XII-67, кв.89 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:
1. Раздел VI - „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 № 871/27.01.2022 г., с терен с площ от 45 кв.м., представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 67338.535.8, начин на трайно
ползване: за второстепенна улица.
II. Дава съгласие:
1. Община Сливен да прехвърли на „Сила пласт“ ЕООД с ЕИК:
……….., правото на собственост върху реална част с площ 45 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 67338.535.8, с площ 13 847 кв.м., адрес:
гр. Сливен, 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 от
29.04.2020 г., граници на реалната част: 67338.503.67 , 67338.503.66 и
67338.535.8, която реална част се предава към поземлен имот с
идентификатор 67338.503.67 по КККР на гр. Сливен, последно изменение
на КККР, засягащо поземления имот е от 02.11.2021 г., с адрес на
поземления имот: гр. Сливен, ул.„Димитър Пехливанов-Добрович“ № 92, с

площ 258 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно Скицапроект от „Максгео-инженеринг“ ЕООД, гр.Сливен, изработена от инж.
Максим Христов.
Оценката на реална част с площ 45 кв.м. от ПИ с идент. 67338.535.8,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 7 020 лв. (седем хиляди и
двадесет лв.), без ДДС.
2. Прехвърлянето на собствеността е с цел прилагане на ПУП – план
за регулация за УПИ XII-67, кв.89 по плана на кв. „Комлука“, гр. Сливен,
одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г.
III. „Сила пласт“ ЕООД да заплати на Община Сливен сумата от
7 020 лв. (седем хиляди и двадесет лв.), без ДДС.
IV. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска
собственост, реална част с площ 45 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.535.8, предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.503.67, с цел
прилагане на ПУП – план за регулация за УПИ XII-67, кв.89 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
„Сила пласт“ ЕООД.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
последващи нормативно определени действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 921
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „Фишком“ ООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.6, ал.1 и чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от
Закона за устройство на територията, чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Съгласува за одобряване Проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация за УПИ XXII „за автосервиз“ и УПИ
XL „за производствена и складова дейност“, кв.11 по плана на
кв.“Промишлена зона“, гр.Сливен, като двата урегулирани поземлени
имоти и част от задънена улица от о.т. 294б до о.т. 294в се обединяват в
нов УПИ XXII с отреждане „за производствена и складова дейност“,
идентичен с проектен поземлен имот с идентификатор 67338.601.300 по
КККР на гр.Сливен.
ІI. Допълва раздел VI “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 2022 г. с терен с площ
342 кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.601.61 по КККР на
гр.Сливен, с нтп: за второстепенна улица, с площ на имота 983 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, за урегулиране на
УПИ XXII, кв.11 по плана на кв.“Промишлена зона“, гр.Сливен.
IIІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Фишком“ ООД,
правото на собственост на общински терен с площ 342 кв.м.,
представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.601.61, целия с площ от 983 кв.м., адрес на поземления имот: гр.

Сливен, п.к. 8800, кв. „Промишлена зона“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второтепенна
улица, при съседи: 67338.601.60, 67338.601.254, 67338.601.64,
67338.601.65, 67338.601.288. 67338.601.122 по КККР на гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, за
урегулиране на новообразувания УПИ XXII, кв.11 по ПУП на Промишлена
зона, гр.Сливен.
Оценката на частта от 342 кв.м. от ПИ с идент. 67338.601.61,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 9 234 лв. (девет хиляди двеста
тридесет и четири лв.), без ДДС.
IV. „Фишком“ ООД да заплати на Община Сливен цената на
прехвърляния имот, равняваща се на 9 234 лв. (девет хиляди двеста
тридесет и четири лв.), без ДДС.
V. С влизане в сила на заповедта за изменение на Подробния
устройствен план за УПИ XXII, кв.11 по плана на кв."Пром. зона", гр.
Сливен, частта от поземлен имот с идентификатор 67338.601.61 - публична
общинска собственост с площ от 342 кв.м., придадена по регулация,
променя характера си от публична в частна общинска собственост.
VI. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„Фишком“ ООД.
VII. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен
и окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имота по
т.III.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 922
Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.5 от ЗУТ
между Община Сливен и юридическо лице, във връзка с прилагане
на влязъл в сила устройствен план
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 и чл.35 ал.4, т.2 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.5 и чл.199, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл.39, ал.1 и чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Обявява за частна общинска собственост, общински имот,
представляващ реални части с обща площ от 77 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 67338.703.545, с нтп: за второстепенна улица, за която част
няма съставен акт за общинска собственост, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС.
II. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на “Агроелит 2008”
ЕООД, правото на собственост върху следните реални части от общински
поземлен имот с идентификатор 67338.703.545 по КККР на гр.Сливен, с
площ преди промяната 9585 кв.м. и площ след промяната 9507 кв.м., с
трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за
второстепенна улица, публична общинска собственост, съгласно Скицапроект № 15-1379660/21.12.2021г. за изменение на КККР, издадена от
СГКК гр.Сливен, а именно:
1. Реална част с площ от 35 кв.м., за урегулиране на УПИ I-323,
кв.51 по действащия ПУП на кв.Речица, гр.Сливен, идентичен с поземлен
имот с проектен идентификатор 67338.703.323 с площ преди промяната
1281 кв.м. и площ след промяната 1265 кв.м., съгласно цитираната по-горе
скица-проект, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп:
за ниско застрояване, при съседи: 67338.703.545, 67338.703.315,
67338.703.316, 67338.703.314, 67338.703.175.

2. Реална част с площ от 42 кв.м., за урегулиране на УПИ VII-315,
кв.51 по действащия ПУП на кв.Речица, гр.Сливен, идентичен с поземлен
имот с проектен идентификатор 67338.703.315 с площ преди промяната
2284 кв.м. и площ след промяната 2326 кв.м., съгласно цитираната по-горе
скица-проект, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп:
за ниско застрояване, при съседи: 67338.703.545, 67338.703.316,
67338.703.323.
Оценката на частите от 77 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.703.545, изготвена от оценител на имоти възлизат на 77 х 28,80 =
2217,60 лв. (две хиляди двеста и седемнадесет лв. и осемдесет ст.), без
ДДС.
III. Дава съгласие Община Сливен да придобие реална част с площ
от 51 кв.м. от поземлен имот собственост на “Агроелит 2008” ЕООД, с
идентификатор 67338.703.323 по КККР на гр.Сливен, целия с площ преди
промяната от 1281 кв.м. и площ след промяната от 1265 кв.м., съгласно
Скица-проект № 15-1379660/21.12.2021г. за изменение на КККР, издадена
от СГКК гр.Сливен, адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.Речица,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10м), при съседи: 67338.703.545,
67338.703.315, 67338.703.316, 67338.703.314, 67338.703.175, предаваща се
по регулация към общински поз. имот с идентификатор 67338.703.175, с
площ преди промяната 12756 кв.м. и площ след промяната 12807 кв.м., с
трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за
второстепенна улица, публична общинска собственост, съгласно
цитираната по-горе скица-проект за изменение на КККР, издадена от
СГКК гр.Сливен, във връзка с прилагане на действащия ПУП на кв.Речица,
гр.Сливен по отношение на УПИ I-323, кв.51.
Оценката на частта от 51 кв.м., от ПИ с идентификатор
67338.703.323, изготвена от оценител на имоти възлиза на 51 х 29,63 =
1511,13 лв. (хиляда петстотин и единадесет лв. и тринадесет ст.), без ДДС.
IV. Договорът за прехвърляне на собственост между страните да се
сключи след заплащане от страна на “Агроелит 2008” ЕООД на сума в
размер на 706, 47 лв. (седемстотин и шест лв. и четиридесет и седем ст.),
представляваща разликата в цената на прехвърляните имоти.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованoто лице.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне правото на собственост на имотите по т.ІI и т.III.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 923
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела
на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.506.280,
ул.„Шейново“ № 20, кв.„Комлука“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36 от Закона за собствеността и чл.33, ал.1, т.2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел V “Прекратяване на съсобственост” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2022г. с 47/235 ид.части от поземлен имот с идентификатор 67338.506.280
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, ул. „Шейново“ № 20, целия с площ от 235 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на
територията: урбанизирана, при граници: 67338.507.1, 67338.506.279,
67338.506.281, 67338.506.269, 67338.506.271, 67338.506.278, актувани с
АЧОС № 4383/04.10.2021г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и С. А. К. и П. Р. К. от друга, върху недвижим имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.506.280 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен, ул. „Шейново“ №
20, целия с площ от 235 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при
граници: 67338.507.1, 67338.506.279, 67338.506.281, 67338.506.269,
67338.506.271, 67338.506.278, актувани с АЧОС № 4383/04.10.2021г.,

идентичен с УПИ I-280 (първи за двеста и осемдесет), кв.24 (двадесет и
четири), по ПУП на кв. „Комлука“, гр. Сливен, одобрен със Заповед РД
15-681/16.04.2021г. на кмета на Община Сливен, чрез изкупуване дела на
общината, представляващ 47/235 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 7000
лв. (седем хиляди лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 924
Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на
бюджетна издръжка на част от имот, частна общинска собственост,
представляваща помещение и коридор, находящи се на партерния етаж в
сграда „А“ на Общинска администрация Сливен с обща площ от 13 кв.м.,
с адрес на имота: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и с чл. 12, ал. 3 от
Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2022 г., приета с Решение №871 от
27.01.2022 г. на Общински съвет Сливен, като създава нов раздел IХ
„Предоставяне на нежилищни имоти за безвъзмездно управление“ със
следното съдържание:
- помещение и коридор, находящи се на партерния етаж в сграда „А“
на Общинска администрация Сливен с обща площ от 13 кв.м., с адрес на
имота: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1.
2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Българско
национално радио със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Лозенец, бул. „Драган Цанков“ №4, Булстат:………., представлявано от М.
К. М., следният имот:
- помещение и коридор, находящи се на партерния етаж в сграда „А“
на Общинска администрация Сливен с обща площ от 13 кв.м., с адрес на
имота: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1.

Имотът се предоставя на Българско национално радио за офис на
кореспондента отразяващ значимите новини от местен характер в област
Сливен.
Срокът за предоставяне на гореописания имот за безвъзмездно
управление е 5 /пет/ години.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имота и да
отрази промяната в АОС №181 от 30.03.1998 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 925
Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите
от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен
за стопанската 2022-2023 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.
37 и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 година.
2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти, земеделски стопани
или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи
пасищни животни, регистрирани в Областна дирекция по безопасност на
храните град Сливен и определени в списъка по чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
представляващи Приложение № 3 към Годишния план за паша за
стопанската 2022/2023 година.
3. Определя задълженията на Община Сливен и ползвателите за
поддържането на пасищата, мерите и ливадите както следва:
3.1. Община Сливен има следните задължения:
- Да предостави пасищата, мерите и ливадите – публична общинска
собственост, за ползване от земеделски стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни при
следните условия:
- Стопаните или техни сдружения, отглеждащи тревопасни
селскостопански животни да бъдат включени в съответните списъци,
изготвени от кметовете, кметските наместници и ръководители на ЦАО на
населените места в Община Сливен;

- в списъците да е вписан броят на притежаваните от тях
регистрирани тревопасни селскостопански животни по видове, възраст и
брой;
- списъците да бъдат заверени от лицензирания ветеринарен лекар за
населеното място, удостоверяващ регистрацията на съответните животни и
съгласувани в Областна дирекция по безопасност на храните град Сливен;
3.2. Задължава ползвателите на пасища, мери и ливади –
общинска собственост:
- Да спазват „Правила за ползване на пасищата, мерите и
ливадите на територията на Община Сливен”, представляващи
Приложение 2 към годишния план.
- Да заплащат съответна годишна „такса за общо ползване” на
пасищата, мерите и ливадите, съгласно Наредбата за управление и
разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни
ресурси в община Сливен.
4. Дава съгласие за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от
ОПФ на територията на община Сливен за срок от 6 стопански години,
включени в списък Приложение 1 и Приложение 1.1 неразделна част от
настоящото решение за индивидуално ползване на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Имотите
се разпределят от комисия назначена от кмета на общината, която
определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и от
ЗСПЗЗ, както и по реда, разписан в Правилника за прилагане на закона
/ППЗСПЗЗ/.
5. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на
имотите при наличие на необходимите площи в определените срокове
регламентирани в ЗСПЗЗ.
6. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключва договори въз
основа на протоколите на комисията, след заплащане на годишна наемна
цена определена с експертна оценка
на лицензиран оценител,
представляваща Приложение № 4 към Годишния план за паша за
стопанската 2022/2023 година. Определя 30% от средствата получени от
евентуално отдаване под наем на пасищата, мери и лидави, да се използват
за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено
място.“
7. Останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението
могат да се отдават под наем чрез търг за индивидуално ползване,
съгласно регламентирания ред в ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за 1
(една) стопанска година. Определя 30% от средствата получени от
евентуално отдаване под наем на пасищата, мери и лидави, да се използват
за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено
място.“

8. Кметът на общината следва ежегодно да извършва проверки,
съобразно разпоредбите на чл.37м от ЗСПЗЗ, за спазване на условията по
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
9. Таксата за общо ползване на общинските мери и пасища да се
събира съгласно – „Тарифа за таксата за общо ползване на мери и пасища”,
към Наредбата за управление и разпореждане със земеделски земи от
общинския поземлен фонд и водни ресурси в община Сливен.
10. Задължава кмета на общината, кметовете на населените места,
кметските наместници и ръководители на ЦАО да следят за изпълнението
на Правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади и да не
допускат ползването им от ползватели, които не са заплатили определената
такса или наемна цена.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК, предварителното
изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено
важни обществени интереси във връзка с обезпечаване на дейностите
определени за осъществяване от кмета на общината при разпределението
на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд по смисъла на
ЗСПЗЗ. Закъснението на изпълнението може да доведе до значително
трудно поправими вреди за заинтересованите страни в процеса, а именно
селскостопански производители (животновъди) от община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 926
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІХ, кв. 32 в с. Глушник, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2022 г., като в Раздел І - Продажба се
добавя: УПИ ІХ, кв. 32, с площ от 1600 кв.м., отреден за жилищно
строителство по плана на с. Глушник, общ. Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ, кв. 32, с
площ от 1600 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на
с.Глушник, общ.Сливен, актуван с АОС № 23 от 31.03.2005г.
Начална цена 12 140 лева (дванадесет хиляди сто и четиридесет лв.)
без ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Глушник, общ.Сливен.
ІV. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 927
Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени
за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ: 375/641 идеални части
от поземлен имот 67338.416.13, местност „Андреева чешма“,
землище гр. Сливен и поземлен имот 67338.435.689,
местност „Башчардак“, землище гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
1. 375/641 идеални части от поземлен имот 67338.416.13, местност
„Андреева чешма“, землище гр. Сливен, целият с площ от 641 кв.м по
кадастралната карта на гр. Сливен, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
/до 10м/, цена 8 660 лв.
2. Поземлен имот 67338.435.689, местност „Башчардак“, землище
гр. Сливен, с площ от 746 кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен, с
трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ/, цена 6180
лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 928
Учредяване право на строеж по реда § 17, ал. 2 от ПР на ЗУТ,
за имот получил траен градоустройствен статут върху имот – частна
общинска собственост, представляващ ПИ 67338.560.18 част от УПИ IV,
кв.615 по ПУП на кв.,,Дружба“, град Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС,
чл.34 ал.4 т.6 от НРПУРОИ във връзка с § 17, ал.2 от ПР на ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел II - „Ограничени вещни права и концесии“ в
Годишната програма за управление разпореждане с имотите - общинска
собственост, приета с Решение № 871 от 27.01.2022 г. на Общински съвет Сливен, с ПИ с идентификатор 67338.560.18 по КККР - гр. Сливен, с площ
от 72 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.,,Дружба‘‘, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.).
2. Да се учреди възмездно право на строеж на С. С. С. с ЕГН ……….,
върху терен с площ от 72 кв.м., представляващ застроената площ под
собствената му съществуваща едноетажна сграда - ,,обект за обществено
обслужване, търговия или допустима съгласно статута на зоната стопанска
дейност‘‘, с идентификатор 67338.560.18.1 по КК, находяща се в поземлен
имот 67338.560.18 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ на поземления
имот: 72 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.„Дружба“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 67338.560.214, част от УПИ IV,
кв.615 по плана на кв.,,Дружба‘‘, гр.Сливен, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4424/15.12.2021 г.

Цената на правото на строеж за 72 кв.м. (седемдесет и два кв.м.)
възлиза на 14 060 лв. (четиринадесет хиляди и шестдесет лв.).
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
учредяване право на строеж.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 929
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.49а от Закона за
общинската собственост, чл.37 от Наредбата за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 871 от 27.01.2022г. на
ОбС Сливен, като в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавя: Урегулиран поземлен имот І-289 в кв.42, с площ от 800 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря,
общ.Сливен, актуван с АОС № 428 от 12.01.2022г.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с
установени жилищни нужди, правоимащ по Закона за общинската
собственост и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот,
представляващ:
Урегулиран поземлен имот І-289 в кв.42, с площ от 800 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря,
общ.Сливен, актуван с АОС № 428 от 12.01.2022г.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.

ІV. Определя 30% от средствата получени от евентуално
разпореждане с имота, да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в с.Сотиря.
V. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възмездно
право на строеж в имота по т.ІІ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 930
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост, представляващи 2 броя
самостоятелни обекти в гр. Сливен, ул.„Павел Милюков“ ет. 1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 6 от Закона
за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл.
16 от Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и
базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 871 от 27.01.2022 г.
на Общински съвет Сливен, като в раздел ІV. „Отдаване под наем“, точка
ІV.1. Обекти в регулация се създава нова точка, със следното съдържание: 2
броя самостоятелни обекти със следните идентификатори: 67338.508.135.6. 5
с полезна площ на първо ниво 380 кв.м. и 246 кв.м. на второ ниво и
67338.508.135.6.7 с полезна площ 10 кв.м., с адрес на имотите: в гр. Сливен,
ул. „Павел Милюков“ ет. 1.
2. Да се отдадат под наем без търг или конкурс общински нежилищни
имоти, частна общинска собственост, представляващи 2 броя самостоятелни
обекти със следните идентификатори:
- 67338.508.135.6. 5 с полезна площ на първо ниво 380 кв.м. и 246 кв.м.
на второ ниво
- 67338.508.135.6.7 с полезна площ 10 кв.м.
с адрес на имотите: в гр. Сливен, ул. „Павел Милюков“ ет. 1, на
сдружение „Армейски спортен клуб по бокс“ със седалище и адрес на

управление: гр. Сливен, спортна зала „Младост“ ЕИК:……….,
представлявано от Д. Ц. Д. и Щ. Й. К., при следните условия:
2.1. Месечна наемна цена – 50 (петдесет) лева с ДДС;
2.2. Срок на договора – 1 (една) година;
2.3. Предназначение – за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор при
определените в т. 2 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 931
Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи,
за стопанската 2021/2022 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на полски пътища и каналиобщинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски
земи, за стопанската 2021/2022 година, съгласно списък - Приложение 1
към настоящото решение.
2. Определя наемна цена при сключване на договори за наем на
имотите по т.1 от настоящото решение в размер равняващ се на средното
годишно рентно плащане за съответното землище, определено с Протокол
от 29.01.2021 год. на комисия, назначена със заповед на Директора на
ОД„Земеделие“- Сливен, съгласно § 2е от ДР на ЗСПЗЗ - Приложение 2
към настоящото решение.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за отдаване под
наем на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на масиви
за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от
ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Сливен за срок
от една стопанска година - 2021/2022 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 932
Одобряване на задание и разрешаване изменение
на Общия устройствен план на община Сливен за имот
с идентификатор 67338.76.31, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен,
община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот
с идентификатор 67338.76.31, м„Сливенски кър“,
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 67338.76.31, м. „Сливенски кър“, 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
67338.76.31, м. „Сливенски кър“, 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 67338.76.31, м. „Сливенски
кър“, землище гр. Сливен, община Сливен;
• Изработения ПУП-План за застрояване да обхваща имот с
идентификатор 67338.76.31, м. „Сливенски кър“, 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 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 933
Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен
план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот
67338.834.7 по КК, находящ се в землището на гр.Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,
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, на която попада поземлен имот
67338.834.7 по КК, находящ се в землището на гр.Сливен, м.”Къра”, с цел
промяна земеделската територия за нуждите на селското стопанство на
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 за ПИ 67338.834.7 по КК, находящ се в землището на гр.Сливен,
м.”Къра”, с цел промяна предназначението на имота от земеделски имот в
имот за „фотоволтаична електроцентрала и склад”, като се спазят следните
указания и условия:
- Изменението на Общия устройствен план на община Сливен да
обхваща територия, на която попада поземлен имот 67338.834.7 по КК,
находящ се в м.”Къра”, землище на гр.Сливен;

- Изработеният подробен устройствен план - план за застрояване, да
обхваща поземлен имот 67338.834.7 по КК, находящ се в землището на
гр.Сливен, м.”Къра”;
- Изменението на ОУПО и 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 с всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на
територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 934
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 69986.32.232 по КК,
находящ се в землището на с.Струпец, 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 ПИ 69986.32.232 по КК, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща за поземлен имот 69986.32.232 по КК,
находящ се в землището на с.Струпец, 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;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 935
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 69986.32.237 по КК,
находящ се в землището на с.Струпец, 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 ПИ 69986.32.237 по КК, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща за поземлен имот 69986.32.237 по КК,
находящ се в землището на с.Струпец, 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;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 936
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
37530.10.511, м.„Адата“, землище с. Ковачите, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 37530.10.511, м.„Адата“, землище
с.Ковачите, общ. Сливен, с цел без промяна на предназначението на имота
да се обособи нов имот в границите му за „площ за застрояване“:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 37530.10.511,
м.„Адата“, землище с. Ковачите, общ. 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 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 937
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 23337.201.1,
м.„Кабата“, землище с. Драгоданово, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 23337.201.1, м.„Кабата“, землище
с.Драгоданово, общ. Сливен, с цел без промяна на предназначението на
имота да се обособи нов имот в границите му за „площ за застрояване“:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 23337.201.1,
м.„Кабата“, землище с. Драгоданово, общ. 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 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 938
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 04337.101.11,
м.„Стоп. двор-север“, землище с. Блатец, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 04337.101.11, м.„Стоп.двор-север“, землище
с. Блатец, общ. Сливен, с цел отреждане на имота „За складова база за
селскостопанска продукция и инвентар“ като се спазят следните
указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори
04337.101.11, м. „Стоп.двор-север“, землище с. Блатец, общ. 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 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 939
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.431.25, м.„Чинтулово“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.431.25 м.„Чинтулово“, землище на гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори
67338.431.25, м. „Чинтулово“, землище на 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 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 940
Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП –
план за регулация и застрояване за 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 изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за УПИ І-„За стадион“, кв.711, кв.“Стоян Заимовюг“, гр.Сливен, като се променя уличната регулация от о.т.3004 до
о.т.3080, отпада УПИ І-„За стадион“ и се образуват нови УПИ І-„За
стадион и обществено обслужване“, УПИ ІІ – „За спортна зала“ и УПИ ІІІ
– „За спортни дейности“, както и предложеното застрояване с
устройствени показатели за зона „Са“ – терени за спорт и атракции.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 941
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20 кV от
съществуващ кабел 20кV в ПИ 67338.99.2 между ТП „Скала“ и ТП
„Хидрострой“, ВЛ „Багра“, ПС „ТЕЦ Сливен“ до ПИ 67338.99.39 и ПИ
67338.99.41, с инвестиционно намерение „За фотоволтаична централа“ и
преминаващ през ПИ 67338.99.1 и ПИ 67338.99.2 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички
в местност „Кише дермен“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 942
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.435.69, м. „БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.435.69, м.„БАШЧАРДАК“, землище
на гр. Сливен с цел промяна на предназначението на имота от земеделски
в имот за „За жилищно застрояване“, като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.435.69,
м.„БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 943
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. П. М. М. с ЕГН ………… от с. ……………, общ.Сливен, за битови
нужди;
2. Е. К. Д. с ЕГН ……….. от с. ………….., общ.Сливен, ………….. за
лечение и съпътстващи разходи.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
1. Р. А. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен………………, за погасяване на
задължения към НЗОК;
2. С. М. С. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за медикаменти
и санитарни материали;
3. Т. В. В. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
4. В. П. Т. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………. за лечение и
съпътстващи разходи.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. А. Н. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за направена
оперативна интервенция;
2. Т. Р. Р. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………………, за
лечение;
3. М. П. Т. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………………., за
медикаменти;

4. М. Г. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………….., за направена
оперативна интервенция;
5. Я. И. Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………, за направена
оперативна интервенция;
6. Б. С. М. с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
7. Г. К. Е. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………… за лечение и
съпътстващи разходи;
8. Н. Х. Х. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………………… за
коригиращ корсет на детето й – М. Х. В. с ЕГН …………;
9. А. Я. С. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……………… за лечение и
съпътстващи разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на Н. Г. Д. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……………………, за
медикаменти.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на:
1. Н. И. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………………, за
медикаменти;
2. Д. Х. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….., за направена
оперативна интервенция.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1. Х. К. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………, за направена
оперативна интервенция;
2. Т. Г. М. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………, за лечение и
съпътстващи разходи;
3. А. Б. Т. с ЕГН ……….. от с……………., общ.Сливен, за лечение и
съпътстващи разходи;
4. М. Г. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….. за лечение и
съпътстващи разходи.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Р. П. М.-С. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
съпътстващи разходи;
2. С. Г. И. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за лечение и
съпътстващи разходи;
3. Д. Д. Г. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи.
VIII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/
лева на А. Н. Ч. с ЕГН ………… от с. ……….., общ.Сливен, …………… за
рехабилитация.

IX. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
X. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.06.2022г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 944
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху
имот – публична общинска собственост с проектен идентификатор
67338.832.96 по кадастралната карта на гр.Сливен,
образуван от ПИ 67338.832.77, м. „Къра“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.29, ал.3 от Закона за опазване на земеделските
земи и чл.40, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за опазване на
земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел IІ - „Ограничени вещни права и концесии“ в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2022 год., приета с Решение № 871 от 27.01.2022 г. на
Общински съвет, гр. Сливен, с учредяване право на строеж за изграждане
пътна връзка с площ от 173 кв.м. в ПИ с проектен идентификатор
67338.832.96 по кадастралната карта на гр.Сливен, с площ от 173 кв.м., с
нтп: “за селскостопански, горски, ведомствен път“, трайно предназначение
на територията – земеделска, образуван от ПИ 67338.832.77 с нтп: “за
селскостопански, горски, ведомствен път“.
II. Учредява възмездно право на строеж на „Балкан Агро Груп“
ЕООД за изграждане на пътна връзка с площ от 173 кв.м. в проектен
поземлен имот-публична общинска собственост, с идентификатор
67338.832.96 по кадастралната карта на гр.Сливен, с площ от 173 кв.м., с
нтп: “за селскостопански, горски, ведомствен път“, трайно предназначение
на територията – земеделска, образуван от ПИ 67338.832.77 с нтп: “за
селскостопански, горски, ведомствен път“, за осигуряване на транспортен

достъп до поземлен имот с идентификатор 67338.832.2 в м. Къра, с
отреждане „За складова база за пром. стоки“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 6 900 лв. (шест
хиляди и деветстотин лева) без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с „Балкан Агро Груп“ ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 945
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение с площ 17 кв.м.,
разположено на I-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м.
на Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост и чл. 17, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 17
кв.м, разположено на I-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м. на
Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
• Начална тръжна месечна наемна цена: 150 (сто и петдесет) лева;
• Депозит: 500 (четиристотин) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: за зъболекарски кабинет;
• Изисквания към кандидатите: да имат регистрирана практика по
дентална медицина.
3. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 946
Поправка на очевидна фактическа грешка
в Решение № 885 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 885
от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Сливен, като в раздел I, т.1.1, ред 6 от
решението израза „(тринадесет хиляди деветстотин и осем лв.)” се замени
с израза „(тридесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и пет лв.)”, а
т.1.2 от същия раздел, ред 6 от решението израза „(три хиляди двадесет и
един лв.)” се замени с израза „(деветстотин и три лв.)“
В останалата си част Решение № 885 остава непроменено.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

