ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 540
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за управление на отпадъците на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на отпадъците на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 5:
аа) буква "а" се изменя така:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се
намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три
месеца от датата на прекратяване на регистрацията;"
аб) в буква "б" думите "две години" се заменят с "три месеца".
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането ѝ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 541
Учредяване на безвъзмездно право на ползване
на „Общинска охрана и СОТ Сливен“ ЕООД върху лек автомобил
ВАЗ 21213 с рег. № СН 3570 КА, рама №……………….
и номер на двигателя №…………….., цвят Бял и лек автомобил
ВАЗ 21043 с рег. №СН 3132 НС, рама №……………………,
номер на двигател №………………., цвят Червен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от
Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от
01.05.2021 г. до 31.10.2021 г. на „Общинска охрана и СОТ Сливен“
ЕООД върху моторни превозни средства, общинска собственост,
представляващи:
- лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. №СН 3570 КА, рама
№……………… и номер на двигателя №…………, цвят Бял;
- лек автомобил ВАЗ 21043 с рег. №СН 3132 НС, рама
№……………, номер на двигател №……………, цвят Червен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и
сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху автомобилите
по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 542
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпилата покана от
управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Упълномощава Мустафа Юсеинов Мустафов - Представител на
Община Сливен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен да представлява община Сливен
на свиканото общо събрание на съдружниците насрочено за 02.04.2021 г.
/петък/ от 11:00 часа в сградата на дружество „Водоснабдяване и
канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „6-ти
септември” № 27 и да гласува както следва:
По 1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, EИК………. от 2 743 520
лв., разпределен в 274 352 броя дяла с номинална стойност 10 лева всеки
един, на 14 300 520 лева, разпределен в 1 430 052 броя дяла, с номинална
стойност 10 лева всеки един, чрез записване на нови 1 155 700 броя дялове,
с номинална стойност 10 лева всеки един. Новите дялове
се записват, придобиват и изплащат изцяло от „Български ВиК холдинг“
ЕАД по номиналната им стойност.
Паричните средства в размер на 11 557 000 лева, с които се
увеличава капитала на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, да
се използват както следва:
- За погасяване на главници и лихви на изискуемите чрез НАП

задължения към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“Пловдив в размер на 6 281 000 лева, за неплатени такси водоползване и
заустване;
- погасяване на просрочени задължения, представляващи главници и
лихви, към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив за
неплатени такси водоползване и заустване за 2019 и 2020 г., в общ размер
на 3 271 000 лева;
- погасяване на просрочени задължения към ВиК операторите „ВиК“
ООД – Търговище, „ВиК“ ЕАД – Бургас и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора в
общ размер на 286 000 лева за доставки на вода.
- предсрочно погасяване на заем, отпуснат от „Български ВиК
холдинг“ ЕАД, в размер на 1 719 000 лева, поради затруднения в
обслужването му –
да гласува „ЗА“ по точка първа.
По т. 2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД – гр. Сливен, във връзка с
решението по т. 1 от дневния ред, както следва:
2.1. В чл. 11, ал. 1 се изменя така: „Основният капитал на
Дружеството е в размер на 14 300 520 (четиринадесет милиона триста
хиляди петстотин и двадесет) лева, разпределен в 1 430 052 (един милион
четиристотин и тридесет хиляди и петдесет и два) брой дяла, с номинална
стойност 10 (десет) лева всеки един.“
2.2. В чл. 11, ал. 2, б. „А“ се изменя така: „А) Български ВиК
холдинг“ ЕАД, гр. София – 1 295 620 (един милион двеста деветдесет и пет
хиляди шестстотин и двадесет) дяла на стойност 12 956 200 (дванадесет
милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и двеста) лева.“
2.3. В чл. 11, ал. 2, последните два абзаца след б. „Д“ се заличават.
да гласува „ЗА“ по точка втора.
II. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за предварителното изпълнение: Защита на особено
важни държавни и обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението и настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 543
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 таксата за разполагане на маси
и столове пред заведенията за хранене и развлечение

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 6в, ал. 1 от Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и
Заповед №РД-01-132/26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 01.03.2021 г. до 30.06.2021 г. намалява с 50%
наемите 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.
2. За периода от 01.03.2021 г. до 30.06.2021 г. намалява с 50 %
концесионните възнаграждения, дължими от концесионери на общински
обекти, представляващи:
 стадион, находящ се в м. Карандила, гр. Сливен;
 спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в гр. Сливен;
 градска градина в гр. Сливен.

3. За разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и
развлечение, по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, се заплаща 50 %
от дължимата такса за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.
4. На предплатилите за съответния период сумите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори или
издаденото разрешително.
5. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 544
Освобождаване от заплащане на концесионни възнаграждения,
дължими от концесионери на общински обекти
и наемни вноски 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
за периода 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 6в от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и
Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя точка 1 от Решение № 426/16.12.2020 г. като създава
подточка 1а и подточка 1б със следното съдържание:
1а. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. включително само наематели на общински
нежилищни обекти, включително и предоставените обекти за управление на
общински предприятия, с преустановена дейност - барове, ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници.
1б. Освобождава от заплащане на концесионни възнаграждения за
периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. включително концесионерите на
общински обекти, представляващи:
 стадион, находящ се в м. Карандила, гр. Сливен;
 спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в гр. Сливен.”

2. В останалата си част Решение №426/16.12.2020 г. остава
непроменено.
3. На предплатилите за съответния период наемите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори.
4. Считано от 26.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се прекратява действието
на режима на платено паркиране в обхвата на Синята зона на гр. Сливен.
5. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
защита на особено важни интереси във връзка с техническо и счетоводно
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 545
Ново обсъждане на Решение № 519/25.02.2021 год.
относно Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите
от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен
за стопанската 2021-2022 г.

На основание чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 и чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.73, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ Решение № 519 от 25.02.2021 год. както следва:
§1. В т.6 се допълва следния текст: „Определя 30% от средствата
получени от евентуално отдаване под наем на пасища, мери и ливади, да се
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното
населено място.“
§2. В т.7 се допълва следния текст: „Определя 30% от средствата
получени от евентуално отдаване под наем на пасища, мери и ливади, да се
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното
населено място.“

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 546
Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
Община Сливен.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2021-2024 г. на
постъпленията от месни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 2 – Индикативен годишен разчет за сметки за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд.
3. Приложение № 3 – Прогноза за общинския дълг (вкл. и
намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 20222024 г. на община Сливен.
4. Приложение № 4 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година –

„Диагностично-консултативен център 1 Сливен ЕООД - Прогноза за
приходите и разходите.
5. Приложение № 5 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година –
„Диагностично-консултативен център 1 Сливен ЕООД – Прогноза за
активите и пасивите.
6. Приложение № 6 Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите („ДКЦ 2 – Сливен” ЕООД).
7. Приложение № 7 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите („ДКЦ 2 – Сливен” ЕООД).
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите („Обреден комплекс” ЕООД).
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите („Обреден комплекс” ЕООД).
10. Приложение № 10 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година („ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ - СЛИВЕН” ЕООД - Прогноза за
приходите и разходите.
11. Приложение № 11 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година („ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ - СЛИВЕН” ЕООД – Прогноза за
активите и пасивите.
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година „Пътнически превози” ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година „Пътнически превози” ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
14. Приложение № 14 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за

активите и пасивите им към 31 декември на съответната година „Дентален център 1 - Сливен” ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
15. Приложение № 15 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година „Дентален център 1 - Сливен” ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 547
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен
социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от
Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната
политика с проектно предложение „Ремонт на сградата
на Домашен социален патронаж - Сливен”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проектно
предложение „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж Сливен” пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и
социалната политика по Целева програма „Подобряване на материалната
база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, за
което да осигури собствено финансиране в размер до 15 000 лв.
(петнадесет хиляди лева) или до 23.07 % от общата стойност на бюджета
на проекта.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен да изпълни заложените в
насоките за кандидатстване процедури и подпише съответните документи
във връзка с подготовката и подаването на проектното предложение пред
Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната
политика, включително и договора за съвместна дейност между ФСЗ и
Община Сливен, във връзка с изпълнението на проекта.
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 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 548
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Второто тримесечие на 2021 година

На основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Второто тримесечие на 2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2021 год.
2. Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на
читалищата от община Сливен за 2020 година.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
МЕСЕЦ МАЙ
1. Приемане годишните финансови отчети на търговските дружества
със 100% общинско участие в капитала.
2. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год.
3. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
МЕСЕЦ ЮНИ
1. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год.
2. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 549
Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи за 2021 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2021 година съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1

ПРОГРАМА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО
СТИМУЛИРАНЕ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТ „НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА“
1. Международна Менделеева олимпиада по химия.
2. Международна олимпиада по философия.
3. Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота”, организиран от община
Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
4. Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за ученически индивидуални
проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от НДД, община
Силистра, Фондация „Еврика”, РИОСВ - Русе, ЦПЛР ОДК - Силистра.
5. Международна олимпиада по математика.
6. Международна олимпиада по физика.
7. Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”, организиран от община Созопол
и Сдружение „Радост на брега“, със съдействието на община Поморие.
8. Международна олимпиада по биология.
9. Международна олимпиада по химия.
10. Международна олимпиада по математическа лингвистика.
11. Международна олимпиада по информатика.
12. Международна олимпиада по география и икономика.
13. Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на детска и забавна
песен „Речни ноти”, организиран от община Тутракан, Общинския център за
извънучилищни дейности – Тутракан.
14.Международна олимпиада по астрономия.
15. Европейска олимпиада по информатика.
16. Балканска олимпиада по информатика.
17. Балканска олимпиада по математика.
18. Международен конкурс или състезание с поне 20 (двайсет) участници от поне 3 (три)
държави.

НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТ
„НАУКАТА“
1. Зимен математически турнир в Ямбол.
2. Национално състезание по математическа лингвистика.
3. Национална олимпиада по руски език.
4. Национална олимпиада по френски език.
5. Национална олимпиада по италиански език.
6. Национална олимпиада по испански език.
7. Национална олимпиада по английски език.
8. Национална олимпиада по немски език.
9. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
10. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с
чуждоезиков профил.

11. Пролетни математически състезания.
12. Национално състезание по компютърни мрежи.
13. Национално състезание „Виртуално предприятие“.
14. Национална олимпиада по техническо чертане.
15. Национална олимпиада по астрономия.
16. Национална олимпиада по география и икономика.
17. Национална олимпиада по информатика.
18. Национална олимпиада по физика.
19. Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за
ученици в гимназиалния етап“.
20. Национална олимпиада по биология и здравно образование.
21. Национална олимпиада по философия.
22. Национална олимпиада по математическа лингвистика.
23. Национална олимпиада по математика.
24. Национална олимпиада по информационни технологии.
25. Национална олимпиада по български език и литература.
26. Национална олимпиада по гражданско образование.
27. Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН (част от рамковата
програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“).
28. Национален летен турнир по информатика.
29. Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски,
руски и френски език.
30. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.
31. Национална олимпиада по история и цивилизация.
32. Математически турнир „Иван Салабашев“
33. Великденско математическо състезание
34. Пролетно математическо състезание
35. Национална математическо състезание „Питагор“
36. Математически турнир „Черноризец Храбър“
37. Коледно математическо състезание
38. Национално състезание на физика „Турнир на младите физици“
39. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“
40. Национални олимпиади, състезания и конкурси с поне 30 (тридесет) участници от
поне 5 (пет) общини.

РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ В ОБЛАСТ „НАУКА И ТЕХНИКА“
1. Областен кръг на Национална олимпиада по руски език.
2. Областен кръг на Национална олимпиада по френски език.
3. Областен кръг на Национална олимпиада по италиански език.
4. Областен кръг на Национална олимпиада по испански език.

5.Областен кръг на Национална олимпиада по английски език.
6. Областен кръг на Национална олимпиада по немски език.
7.Областен кръг на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
8.Областен кръг на Национална олимпиада по техническо чертане.
9.Областен кръг на Национална олимпиада по астрономия.
10.Областен кръг на Национална олимпиада по география и икономика.
11. Областен кръг на Национална олимпиада по информатика.
12. Областен кръг на Национална олимпиада по физика.
13. Областен кръг на Национална олимпиада по биология и здравно образование.
14. Областен кръг на Национална олимпиада по философия.
15. Областен кръг на Национална олимпиада по математическа лингвистика.
16. Областен кръг на Национална олимпиада по математика.
17. Областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии.
18. Областен кръг на Национална олимпиада по български език и литература.
19. Областен кръг на Национална олимпиада по гражданско образование.
20. Областен кръг на Национална олимпиада по история и цивилизация.
21. Областни кръгове на Международен турнир „Математика без граници“ /зима, пролет,
есен/
22. Областен кръг на Математически турнир „Иван Салабашев“
23. Областен математически турнир „Проф. Д-р Симеон Табаков“
24. Областен кръг на Великденско математическо състезание
25. Областен кръг на Пролетно математическо състезание
26. Областен кръг на математическо състезание „Питагор“
27. Областен кръг на математически турнир „Черноризец Храбър“
28. Математическо състезание „Мисля, следователно съществувам!“
29. Областен кръг на Коледно математическо състезание
30. Регионални и местни състезания и конкурси, в които са участвали поне 20 (двайсет)
участници от поне 5 (пет) училища.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1. Международен конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов”Кюстендил, организатори: Народно читалище „Братство 1869”, община Кюстендил.
2. Международен конкурс за и нструменталисти и композитори „Музиката и земята”–
София, организатори: Фондация и НМ „Земята и хората”, СБМТД.
3. Международен фолклорен конкурс „ Пауталия”, организатори: община Кюстендил, НЧ
„ Братство 1869”.
4. Международен младежки фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори”– Добрич,
организатор: община Добрич.
5. Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова”, Хасково, организатори:
община Хасково, СБК, СМТДБ, НМА, АМТИИ.

6. Международен клавирен конкурс „ Класика и съвременност“, организатор: НУМСИ
„Хр. Морфова“ – Стара Загора.
7. Международен флейтов конкурс, организатори:
Фондация „ Европейска музикална академия”, община Варна, НУИ „Д. Христов”- Варна.
8. Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки“, организатор Община
Берковица.
9. Международен фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица“ - гр. Китен; организатори:
Организационен комитет, Община Приморско, Кметство –гр. Китен
10. Международен фестивал за млади изпълнители на популярна музика и танци ,,Дъга
над Клептуза” - гр. Велинград; организатори: Община Велинград, ЦПЛР-ОДК,
Сдружение ,,Велинградски звънчета“, ВГ,,Караоке“ –Велинград
11. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Сребърна Янтра“
- гр. Велико Търново; организатори: Сдружение „Сребърна Янтра-2003“, Община Велико
Търново
12. Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ - гр.
Шумен; организатори: Община Шумен, Общински младежки дом, Естрадно студио
„Стани звезда“
13. Международен конкурс или състезание с поне 20 (двайсет) участници от поне 3 (три)
държави.

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1. Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи” за изпълнители на народна музика,
организатори: община Русе и ОДЦ за култура и изкуство – Русе.
2. Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора, организатори:
Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“ и община Стара Загора.
3. Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан
Върбанов” – Бургас, организатори: НУМСИ „Проф. П. Владигеров”, Областна управа –
Бургас, община Бургас, УН „Родни звуци”.
4. Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, организатор НГСЕИ –
Пловдив.
5. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене
„Песенна дъга над Кутев”, орг. НУФИ „Ф. Кутев”.
6. Национален конкурс по теория и история на музиката, организатор: НМУ
„Л.Пипков”– София.
7. Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НБУ, НМУ „Л. Пипков”–
София.
8. Национален конкурс „ Проф. Парашкев Хаджиев”, организатор НМУ „Л.Пипков”София.
9. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, организатор: НУИИ „
Ил. Петров”, НХА, София.
10. Национален конкурс за танцьори „Златна гега”,организатор: НУФИ„ Филип Кутев”–
Котел. МК.

11. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи клавиши” – Нови Пазар, организатори:
община Нови Пазар, НЧ „Хр. Ботев”.
12. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни
ритми”, гр. Нови Пазар, организатори: община Нови Пазар и НЧ „Хр.Ботев”..
13. Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства, организатор: МК.
Провежда се в София.
14. Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография
„Фото Академика”, организатори: Фотографска академия „Янка Кюркчиева”.
15. Национален конкурс „ Светослав Обретенов” - Провадия, организатори: МК, община
Провадия, СБК, СМТДБ, НМА „Проф.П.Владигеров”.
16. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”, организатор:
община Сунгурларе, област Бургас.
17. Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфееви таланти”- Пловдив,
организатори: АМТИИ–Пловдив и БНМФС- Пловдив.
18. Национален конкурс за млади изпълнители на добруджански народни песни и кавал
„Иван Георгиев”, с. Дъбовник, община Генерал Тошево.
19. Национален конкурс „Път към славата“ /танц, поп вокал, инструменталисти,
фолклор/ - организатор: Арт център „Кърнолски“ - Пловдив
20. Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра” гр. Карлово; организатори: Община Карлово, Народно читалище „Васил Левски 1861” –
гр. Карлово
21. Национален конкурс „Децата на България пеят, рисуват, танцуват” - гр. Шумен,
организатори: СУ „Сава Доброплодни”, Община Шумен
22. Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен
камертон“, организатори: Детски комплекс, Община Сливен.
23. Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен
„Родолюбие” - гр. Панагюрище; организатори: Община Панагюрище, Център за
подкрепа за личностно развитие –Панагюрище
24. Национален литературен конкурс за средношколци „Петя Дубарова” - гр. Бургас;
организатор: Община Бургас.
25. Национален танцов конкурс „България танцува” - гр. Димитровград; организатор:
Община Димитровград
26. Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния календар за изяви по
интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД, София.
27. Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка и хумористична
литературна творба, организиран от община Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“,
Казанлък.
28. Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика: певци,
инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна и община
Варна.
29. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК –
Пловдив и община Пловдив.
30. Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, организиран

от ЦПЛР-ОДК, Варна и община Варна.
31. Национален конкурс за класически, характерен и съвременен танц, организиран от
Община Бургас, ЦПЛР ОДК – Бургас.
32. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна разработка (проект) и
за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоевград и община Благоевград.
33. Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци „Българска роза“,
организиран от ЦПЛР-ОДК „Св. Иван Рилски“ Казанлък и община Казанлък.
34. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
ЦПЛР ЦРД – Враца, и община Враца.
35. Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД,
София.
36. Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.
37. Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, организиран от община
Несебър и ЦПЛР ОДК-Несебър.
38. Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска есен”, организиран
от община Враца и СУ „Отец Паисий”, Враца.
39. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
ГДПБЗН към МВР и НДД.
40. Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по интереси на
децата и учениците, организиран от Национален клуб „Родолюбие”, НДД и др.
41. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
НДД.
42. Национален литературен конкурс в рамките на Национален фестивал на детската
книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
43. Национален конкурс за изработване на театрални кукли в рамките на Национален
фестивал на детската книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава Доброплодни“, МК,
Община Сливен и др.
44. Национален пленер за детска рисунка в рамките на Национален фестивал на детската
книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
45. Национални състезания и конкурси с поне 30 (тридесет) участници от поне 5 (пет)
общини.
46. Национален детско-юношески фестивал „Сцена под Сините камъни“
РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ В ОБЛАСТ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1.Ученически конкурс за рисунка „Аз и моят град“, организиран от Община Сливен и
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.
2.Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“,
организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен .
3. Регионални и местни състезания и конкурси, в които са участвали поне 20 (двайсет)
участници от поне 5 (пет) училища.

НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТ
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
1. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния
спортен календар на МОН.
2. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на централната нервна система - един за календарната година
за съответната възраст и пол, определено от съответната лицензираната българска
спортна федерация/асоциация, администрираща спорта за хора с увреждания и
отговарящо на условията по букви „а” и „б”.
3. Финали на състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, автомоделизъм и
корабомоделизъм, включени в Националния спортен календар на МОН.
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ В ОБЛАСТ „СПОРТ“
1. Финал на международно и държавно състезание/първенство на открито и/или закрито
за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните
български спортни федерации*.
*Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната
страница на ММС - http://mpes.government.bg
2. Олимпийски игри (ОИ), световно първенство (СП), европейско първенство (ЕП) и
балканско първенство (БП), включени в календарите на лицензираните български
спортни федерации по спортове.
Спечелил индивудуална награда в колективните спортове.
Постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6
участници в дисциплина или категория за възрастите от 8-12 кл и 8 държави и 12
участници за възрастите от 1-8 клас.

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА В ОБЛАСТ „СПОРТ“
1. Финал на държавно първенство (ДП)* на открито и/или закрито за съответната
възрастова група и пол включени в календарите на лицензираните български спортни
федерации по спортове, вписани в регистъра на спортните федерации**, воден от
министъра на младежта и спорта.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на
закрила, се определят от лицензираните български спортни федерации и са обобщени в
справка, публикувана на електронната страница на ММС.
**Регистърът на спортните федерации e публикуван на електронната страница на ММС.

2. Финали на държавно първенство (ДП) за деца в риск по олимпийски вид спорт,
включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна
федерация*
Регистърът на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС.
Спечелил индивудуална награда в колективните спортове.
Постигнато класиране при минимум участие на 4 клуба и и при конкуренция от 6
участници в дисциплина или категория за възрастите от 8-12 кл и 8 клуба и 12 участници
за възрастите от 1-8 клас.

ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И УЧЕНИЧЕСКИ
СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ОРИЕНТИРАНЕ
1.Национален крос „ По стъпките на Васил Левски” с елементи на ориентиране Троян –
Орешак.
2.Купа „ Сакар”- организирана от инициативен комитет с. Черепово, общ. Харманли.
3.Купа „ Трите хълма” ( спринт, дълга дистанции ) Велико Търново.
4.Купа „ Дряново” ( две средни дистанции ) Дряново.
5.Купа „ Великден” ( масов старт, средна дист. –WRE, дълга дист. и спринт) Търговище.
6.ДП Спринт, средна дистанция и спринтова щафета.
7.Купа”Абритус” Разград.
8.Купа „ Сърнена гора” ( нощен старт и дълга дистанция ) Стара Загора.
9.Купа” Димитър Азманов”( средна дистанция ) Твърдица.
10.Купа „ Аглика” ( средна дистанция) Твърдица.
11.Състезание” Бодлите на розите”. Спринт, Средна и Дълга дистинация с. Енина, общ.
Казанлък.
12. WOD- Световен ден на ориентирането. В цялата страна.
13.Национална купа „ България” по ориентиране.
14.Купа „ Марица- изток” и купа” Раднево” (две средни дистанции) Раднево.
15. JWOC- Световно младежко първенство по ориентиране.
16.Купа „ Бургас” (спринт и две средни дистанции) Бургас.
17.Купа „ Варненско лято” Варна.
18.ДП – Коло-О ( спринт, дълга дистанция и щафети).
19.Ултращафета 5-7 поста.
20.Купа “Габрово” Габрово.
21.Купа” Идеал Стандарт” Севлиево.
22.Variant 5 Days –Купа „ Вариант 5” (5 старта) Сливен.
23. SEE (M) OC- Шампионат по ориентиране на Югоизточна Европа (Балканско).
23.Купа” Шуменска крепост – СИВЕН” Шумен , дълга дистинация и щафети.
24.ДП 12-18Г. и ДП Мастерс Елена( СК „ Браун тим) В. Търново.
25. Купа „Пловдив” (спринт и средна дистанции ) Пловдив.
26. Държавно първенство по ориентиране Маратон.
27. Купа „ Мисионис” Търговище”.
28. Купа „ Пазарджик” (две средни дистанции).

29.Купа „Търново“.
30.Купа „Раднево“.
31.Купа „Марица-изток“.
32.Купа „Черно море“.
33.Купа „Бегун“
34.Купа „Попово“-коло ориентиране.
35.Купа „Стара планина“.
36.Купа „Диана“.
ЛЕКА АТЛЕТИКА:
1.Регионален турнир „ 3-ти март” – Сливен.
2. Регионален турнир” Димитровден” – Сливен.
3. Регионален турнир по хвърляния – Сливен.
4.Атлетическа лига „GO KIDS“.
5. МТ” Младост” –гр. Русе.
6. МТ” Руен” – гр.Руен.
7. МТ” Нови звезди”- гр. София.
8. МТ” Пловдив” гр. Пловдив.
9. МТ „ Самарско знаме” – гр. Ст. Загора.
10. Национални шампионати – зала и открито / зима и лято / за всички възрастови групи:
- Момичета и момчета под 14 и под 16г.
- Юноши и девойки под 18 и под 20г.
- Мъже и жени.
11. Национални шампионати – зала и открито / зима и лято / за всички възрастови групи:
- Момичета и момчета под 14 и под 16г.
- Юноши и девойки под 18 и под 20г.
- Мъже и жени.
ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО
1.Национален турнир „Ронин“.
2.Детски турнир „Светлина“.
3.Национална купа „Габрово“.
4.Международентурнир „Шисейкан“.
СПОРТНИ ТАНЦИ
1.Открити турнири в градовете: София, Бургас, Хасково, Сливен, Стара Загора, Чирпан,
Несебър, Варна, Казанлък.
2.Купа „България“.
АКРОБАТИКА
1.Международен турнир „Дунавска перла“ –Русе.
2.Международни турнири в Германия, Италия, Белгия.
3.Регионални първенства в градовете: Бургас, Айтос, Ямбол, Сливен и Горна Оряховица.
4.Международен турнир по спортна акробатика в гр.София /всички възрасти/.
5.Международен турнир по спортна акробатика в Русия гр.Октябърски за всички
възрасти.

ДЖУДО/САМБО
1.Международни турнири в градовете Варна, Свиленград и Сливен.
2. Интернационалени турнири в градовете: Самоков, Илинден опън София, Аяка- гр.
Куклен, Прилеп/Македония/, Младост-Европа/Ниш Турнир Хасково, Панагюрище,
Стара Загора, Троян, Сливен, Мондзее-Австрия, Пазарджик.
3.Турнир „Гладиатор“ Пловдив.
4.Отворен турнир Дунавска купа- Русе.
5.Турнир „Недо Ранчев“ Ст .Загора.
БОРБА
1.Открити турнири в градовете: Дългопол, общ. Главница, с. Гергевец, Нова Загора,
Разград, Община Руен, Ямбол, Горна Оряховица, Шкорпиловци, Тополовград.
2.Турнир по борба „Злати Динев“ гр.Гълъбово.
3. Турнир по борба „Еньо Вълчев“ гр.Хасково.
4. Турнир по борба „Крали Бимбалов“- Царево.
5. Турнир по борба “Карахмед“ –гр. Калоян.
6. Турнир по борба „Новозагорска слава“, Нова Загора.
7. Турнир по борба „Динко Петров“ , гр.Стара Загора.
8. Турнир по борба „Иван Кръстев“- Ямбол.
9. Турнир по борба в памет на Илия Павлов.
10. Турнир по борба „Х.Мехмедов“-Лозница.
11. Турнир по борба „Продан Гарджев“ Средец.
КОЛОЕЗДЕНЕ
Открити купи :
1.Купа Пазарджик,
2.Купа „Милко Димов-Илия Кръстев“ Сливен.
3.Купа „Загорец“ Нова Загора.
4.Купа „Драг“.
5.Купа Бургас.
СКОКОВЕ НА БАТУТ И ПЪТЕКА
1.Купа „Север“.
2.Купа „Независимост“.

БОКС
1.Боксов турнир „Добри Загоров“- Сливен.
2.Коледен турнир „Севдалин Василев“.
3.СНЦ“Ханко“ гр.Гълъбово .

ПЛУВАНЕ
1.Турнир „-Пирин“- Благоевград.
2.Плувна купа „София“.
3.Плувен турнир „Свети Никола“ –Ниш.
4.Купа „Цветница“- София.
5.Турнир „Младост“—Пловдив.
6.Купа на талантите – София.
ТЕНИС НА КОРТ
1.Първенства в зала, открито и отборни до 10 г., до 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г.
2.ДТ в зала, открито и отборни о 10 г., до 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г. включени в
календара на БФТ.
3.Регионални турнири открито и отборни до 10 г., 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г.
включени в календара на БФТ.
4.Проект „3Т“ Тенис Тийн Талант“.
5.Тенисът спорт за всички.
6.ТТ “ AES-Тенис звезди“.
7.ТП „Киндер спорт“ .
АВТОМОБИЛИЗЪМ и МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ
1.Турнири, включени в календарите на АФБ и БФМ.

ПРОГРАМА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
ОБЩИНА СЛИВЕН - 2021 ГОДИНА
ВИД НА
СТИПЕНДИЯТА

УСЛОВИЯ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ

БРОЙ
ДЕЦА

РАЗМЕР НА
СТИПЕНДИЯТА/СТИМУЛА

Стипендия ,,Хаджи Мина Пашов”

Стипендията се присъжда на дете или
младеж от 16 - 25 годишна възраст,
класиран до шесто място на форум от
европейско или световно ниво за
предходната календарна година.
Стипендията се присъжда на дете или
младеж от I до XII клас с поне три
значими изяви на национално и
международно ниво за предходната
година
Стипендиите се присъждат на дете или
младеж от I до XII клас с поне пет
значими
изяви
на
национално,
регионално или местно ниво до трето
място за предходната календарна
година.
Финансовият стимул се присъжда на
дете или младеж от I до XII клас с
поне з /три/ значими изяви на
национално, регионално или местно
ниво, класиран до 3 място за
предходната година.

1

Годишната стипендия в размер на десет
минимални работни заплати за страната
за 2020 година.
/ 1*650*10 месеца /

3

Годишни стипендии в размер на шест
минимални работни заплати за страната
за 2020 година.
/ 3*650*6 месеца /

11 700 лв.

30

Стипендии за период от три месеца,
размерът е половината от минималната
работна заплата за страната за 2020
година.
/30*325*3 месеца /

29 250 лв.

30

Еднократно финансово стимулиране на
дете в размер на половин минимална
работна заплата за страната за 2020
година.
/ 30*325 /

9 750 лв.

Годишна стипендия

Месечни стипендии

Еднократно финансово
стимулиране

ОБЩО

64

ОБЩА
СУМА
ЗА 2021 г.
6 500 лв.

57 200 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 550
Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен, отчет за 2020 г. на Програма за намаляване на замърсителите в
атмосферният въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на община Сливен и отчет за 2020 г. на Програма за управление
на отпадъците на територията на община Сливен

На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда, чл. 27, ал.2 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда
на община Сливен;
2. Приема отчет за 2020 г. на Програма за намаляване на
замърсителите в атмосферният въздух и достигане на установените норми
за вредни вещества на община Сливен;
3. Приема отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците
на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 551
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен
от м. юли до м. декември 2020 година 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 2020 год. до месец декември 2020 година и
на отчетените като неизпълнени в предходния отчет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 552
Обявяване конкурс за избор на управител на
„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 2 от ППЗПП и във
връзка с чл. 32, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1
Сливен” ЕООД, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
 Избор на управител на Еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност „Дентален център – 1 Сливен”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 Образование – висше, съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗЛЗ – лекар по
дентална медицина с призната специалност;
 5 /пет/ години професионален опит;
 3 /три/години управленски опит;
 Да не са осъждани за престъпление от общ характер на
лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;
 Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват
търговска дейност;
 Да отговарят на изискванията на чл. 29 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия;

в/ Необходими документи, място и срок, в който да бъдат
подадени:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография/Европейски формат на автобиография /СV/;
3. Мотивационно писмо;
4. Декларация, че лицето не е лишено по съответния ред от правото
да упражнява търговска дейност – по образец;
5. Декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 29 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия – по образец;
6. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода – по образец;
7. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;
8. Документ за допълнителна квалификация и правоспособност –
Квалификация по „Здравен мениджмънт” е предимство;
9. Документ удостоверяващ продължителността на професионалния
опит – трудова книжка, служебна книжка, договор за възлагане и други;
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството
на Община Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за
конкурса.
г/ Бизнес-задача, в съответствие със стратегията за развитие
на дружеството:
 Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2022 г. – 2024 г./ със следните показатели:
- рентабилност;
- производителност;
- нетни приходи от продажби, в т.ч. приходи от основна дейност,
приходи от наеми;
- печалба;
- намаляване на разходите;
- нови пазари /разработване на нови услуги/;
- използване на съоръженията;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- финансови задължения;
- ефективност на приходите;
- финансова автономност;
- инвестиции;

д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.
3. При липса на подадени заявления или липса на кандидати
отговарящи на посочените условия, удължава крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса с 15 дни.
4. Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.
5. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на „Дентален център – 1 Сливен” ЕООД с
Николай Георгиев Йосифов за срок до провеждане на конкурс, но не
повече от 6 месеца.
6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта от
обезпечаване дейността на дружеството, с което ще бъде защитен
обществения интерес.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 553
Продажба на поземлен имот с идентификатор 68117.502.1 – общинска
собственост в землището на с. Сотиря
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 и чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата с Решение №
472/28.01.2021 г. от Общински съвет гр. Сливен, Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год. с
поземлен имот с идентификатор 68117.502.1 с площ от 645 кв.м, начин на
трайно ползване: нива /орна земя/, трайно предназначение на територията:
земеделска територия, местност „Сметището”, актуван с АОС №
68/28.07.2009 г. – общинска собственост в землището на с. Сотиря
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 68117.502.1 с площ от 645 кв.м, начин на
трайно ползване: нива /орна земя/, трайно предназначение на територията:
земеделска територия, местност „Сметището”, актуван с АОС №
68/28.07.2009 г. – общинска собственост в землището на с. Сотиря
Начална цена: 2100 /две хиляди и сто/ 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.Сотиря, общ.Сливен.
IV. 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 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 554
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в местност „Моллова гора“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
ПИ с идентификатор 67338.409.173, местност „Моллова гора“, гр.
Сливен, с площ от 479 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.),
актуван с АОС № 4242 от 16.07.2020г.
Начална тръжна цена 6 320 лева (шест хиляди триста и двадесет лв.)
без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 555
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел I.2 Продажба на земеделски земи от приетата с
Решение № 472/28.01.2021 г. на Общински съвет гр. Сливен, Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2021 год. с поземлен имот с идентификатор 67338.435.616 с площ от 643
кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска,
местност „Баш чардак”, актуван с АОС № 4301/17.02.2021 г., землище на
гр.Сливен:
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.386 с площ от 1312
кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска,
местност „Баш чардак”, актуван с АОС № 4293/19.01.2021 г., землище на
гр.Сливен.
Начална цена: 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.616 с площ от 643 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР

на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, местност
„Баш чардак”, актуван с АОС № 4301/17.02.2021 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 4800 /четири хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 556
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващи поземлени имоти: 46694.70.144, местност „Над село“,
землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен и 46694.70.161, местност
„Над село“, землище с.Малко Чочовени, общ. 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. Поземлен имот 46694.70.144, с площ от 896 кв.м по плана на
новообразуваните имоти на с.Малко Чочовени, общ. Сливен, местност
„Над село”, с трайно предназначение: земеделска територия и начин на
трайно ползване: параграф §4, цена 1 520 лв.
2. Поземлен имот 46694.70.161, с площ от 929 кв.м по плана на
новообразуваните имоти на с.Малко Чочовени, общ. Сливен, местност
„Над село”, с трайно предназначение: земеделска територия и начин на
трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно пар. 4 ЗСПЗЗ/, цена
1 580лв.
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 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 557
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в УПИ VІІІ-465, кв.68, с.Самуилово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.36 от ЗС и чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 315/1385 ид.ч. от УПИ
VІІІ-465, кв.68, целият с площ от 1385 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и В. В. М.
върху следния недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-465, кв.68, целият
с площ от 1385 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия
план на с. Самуилово, общ.Сливен, с искане за прекратяване на
съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината, представляваща
315/1385 ид.ч. от УПИ VІІІ-465, кв.68.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 2790 лева (две хиляди седемстотин и деветдесет лв.), без ДДС.
ІV. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба
на имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Самуилово, общ.Сливен.
V. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 558
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 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 2020 г., приета с Решение №472 от
28.01.2021 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;
- 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“ с ЕИК:………., представлявано от Д. Ц. Д., при следните
условия:
2.1. Месечна наемна цена – 100 (сто) лева с ДДС, която включва
наем и консумативи;
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 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 559
Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи,
за стопанската 2020/2021 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 2020/2021 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 31.01.2020 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 - 2020/2021 год.
Определя 30% от средствата, получени от наема на съответните
поземлени имоти да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в съответното населено място.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 560
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща 1 кв.м от фоайе на сграда
с ид. №67338.522.327.1 (Дом за стари хора), намираща се в гр. Сливен,
кв. Ново село-изток
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост и чл. 17, ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел ІV. „Отдаване под наем“, т. ІV.1. Обекти в
регулация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2021 г., приета с Решение №472 от 28.01.2021 г.
на Общински съвет Сливен, като създава нова точка със следното
съдържание:
- 1 кв.м от фоайе на сграда с ид. №67338.522.327.1 (Дом за стари
хора), намираща се в гр. Сливен, кв. Ново село-изток
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м от фоайе на
сграда с ид. №67338.522.327.1 (Дом за стари хора), намираща се в гр.
Сливен, кв. Ново село-изток, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева без ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;

 Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и
сключването на договора със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 561
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение №3 с площ 14,35 кв.м.,
находящо се на втори етаж на масивна сграда в гр. Сливен, кв. 665,
УПИ ІІ – „Спортен комплекс“, с административен адрес:
гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №2А

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение №3 с площ
14,35 кв.м., находящо се на втори етаж на масивна сграда в гр. Сливен,
кв. 665, УПИ ІІ – „Спортен комплекс“, с административен адрес: гр.
Сливен, бул. „Георги Данчев“ №2А, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 66 (шестдесет и шест) лева
без ДДС;
 Депозит: 66 (шестдесет и шест) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за офис;

 Изисквания към кандидатите: да са физически и/или юридически
лица.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен 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 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 562
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод Ф 100 в ПИ 67338.47.47 до ПИ
67338.47.60 и преминаващ през ПИ 67338.47.45 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.47.46 с НТП „дере“ и
ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“, местност „Сливенски
кър“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 563
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за канализация в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на канализация от
съществуваща шахта от градската канализация на гр.Сливен, находяща се
в ПИ 67338.77.37, до югоизточната част на Индустриален парк „Бършен“,
землище гр.Сливен и преминаващо и засягащо със своя сервитут ПИ
67338.77.37 с НТП „за местен път“, общинска собственост, ПИ 67338.180.4
с НТП „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна
собственост, ПИ 67338.180.5 с НТП „за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение“, държавна собственост, ПИ 67338.180.6 с НТП
„пасище“, общинска собственост, ПИ 67338.180.7 с НТП „за друг поземлен
имот за движение и транспорт“, общинска собственост и ПИ 67338.180.23
с НТП „за местен път“, общинска собственост, всички в землище
гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 564
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на с.Гавраилово, общ.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 НН от
табло НН на ТП „КЗС Гавраилово“, извод СН „Калиница“, ПС „Бинкос“
до ПИ 14275.610.459 с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и
преминаващ през ПИ 14275.610.354, общинска собственост с НТП „За
местен път“, землище с. Гавраилово, общ.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 565
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 1кV от
съществуващ ЖР-стълб №35, ВЛ „Блатец“ в ПИ 67338.44.21 до проектен
кабел в ПИ 67338.251.1 и преминаващ през ПИ 67338.44.21 с НТП „лозе“ и
ПИ 67338.251.1 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“,
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 566
Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация
и застрояване за квартали 70, 71, 73 и 76, с.Самуилово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за квартали 70, 71, 73 и 76, с.Самуилово, общ.Сливен, като се
променя уличната регулация от о.т.233 до о.т.232 и от о.т. 234 до о.т.231,
отпада улица от о.т.1 до о.т.7, проектират се нови улици от о.т.234г до
о.т.235б и от о.т.11г до о.т.230б, което води до промяна на границите на
квартали 70, 71, 73 и 76 и образуване на нови квартали 77, 78 и 82, с
проектиране на нови или промяна на границите на съществуващите
урегулирани поземлени имоти и се предвижда застрояване в зона Жм1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 567
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.435.50, 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 67338.435.50, м. „БАШЧАРДАК“, землище
на гр. Сливен с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Вилно застрояване“ (Ов), като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.435.50, 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 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 568
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.835.11, м. „Драката“, землище на кв. Речица,
гр. Сливен, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.835.11, м. „Драката“, землище на кв.
Речица, гр. Сливен, общ. Сливен, с цел промяна на предназначението му от
земеделска земя в имот „За енергийно производство“, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.835.11, м.
„Драката“, землище на кв. Речица, гр. Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 569
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
15237.2.153 и 15237.2.155, м. „Средната пътека“,
землище на с. Глушник, 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 имоти с идентификатори 15237.2.153 и 15237.2.155, м. „Средната
пътека“, землище на с. Глушник, общ. Сливен с цел промяна на
предназначението на имотите от земеделски в имоти за „Винарска изба“,
като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори 15237.2.153
и 15237.2.155, м. „Средната пътека“, землище на с. Глушник, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 570
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин/ лева
на НЧ „Добри Чинтулов 1941“ - гр.Сливен, за организиране на „Лятна
школа“ към читалището.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.7 „Средства за
съфинансиране на защитени проекти с участието на деца и ученици“ на
Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2021 год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Държавен куклен театър-Сливен, за озвучаване и наем
на техника, за тържествен концерт-спектакъл „60 години Куклен театър
Сливен“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2021 год.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3 000 /три хиляди/
лева на СУ „Димитър Рохов“, за участие на спортисти от училището в
Световно първенство по акробатика /м. юни 2021 г., Швейцария/.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за участия в
международни и национални образователни и културни програми на деца
и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2021 год.

IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.08.2021 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 571
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 200 /двеста/ лева на М.
Х. А. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ул. ……………………………, за битови
нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на В. И. Ш. с ЕГН ……… от с. ………, общ.Сливен, ул. ………….., за
подпомагане.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/
лева на Н. Д. А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ……………, за
медикаменти и битови нужди.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. В. Т. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
2. С. Д. П. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ул. ……………, за лечение и
съпътстващи разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. В. М. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, бул. …………….., за
медикаменти и съпътстващи, лечението, разходи;
2. Г. Г. Г. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………………, за битови
нужди.
3. В. П Б.-Р. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………………….., за
лечение.

4. Д. М. С. с ЕГН ………. от ………, общ.Сливен, ………………., за
лечение.
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.
VII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.07.2021г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
VIII. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят интереси, особено важни за жизнения и здравен
статус на горепосочените граждани. Забавата на изпълнението на
решението би довело до значителен риск за здравето или трудно
поправими усложнения.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

