ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 498
Проект на Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация
на животни на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация
на животни на територията на община Сливен, както следва:

НАРЕДБА
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ, КОНТРОЛ И РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба регламентира реда и начина на притежаване, отглеждане,
контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен, както и
взаимоотношенията между общинската администрация, ОДБХ, Организациите за
защита на животните и собствениците на животни.
Чл. 2. Разпоредбите на наредбата се прилагат за:
1. селскостопански животни за лични нужди;
2. животни-компаньони;
3. безстопанствени животни;

Чл. 3. Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и
юридически лица на територията на общината, свързани с дейността по чл.1.
Чл. 4. Собствениците на ССЖ за лични нужди и животни компаньони са длъжни
да спазват всички изисквания при отглеждането на отделните видове животни,
регламентирани в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на
животните, Закона за пчеларството и Наредба 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
РАЗДЕЛ ІІ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
Чл. 5. В строителните граници на гр. Сливен (без кв. Речица, кв. Дебелата кория
и кв. Надежда) се забранява отглеждането на селскостопански животни с цел лични
нужди - едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ), свине,
еднокопитни животни, птици и пчелни семейства.
Чл. 6. (1) В кв. Речица, кв. Дебелата кория и кв. Надежда на град Сливен, в
селищните образувания, в гр. Кермен и в селата на територията на община Сливен се
разрешава отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, при условие че
се спазват всички изисквания по чл.4 от наредбата.
(2) Допустимият брой на отглежданите животни се определя както следва:
1. до два броя едри преживни животни и приплодите им до 12 месечна възраст;
2. десет броя дребни преживни животни с приплодите им до 9- месечна възраст;
3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12 месечна възраст;
5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
6. петдесет възрастни птици независимо от вида;
7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Чл. 7. Отглеждането на селскостопански животни с капацитети извън посочения
за лични нужди се извършва в семейни и индустриални ферми, които отговарят на
изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006 г.
Чл. 8. (1) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на
селскостопански животни подлежат на задължителна регистрация в ОДБХ - Сливен,
която се извършва по реда посочен в чл. 137 от ЗВМД.
(2) Регистрацията на животновъдните обекти по ал.1 е безплатна и безсрочна.
Чл. 9. Животновъдните обекти за отглеждане на ССЖ за лични нужди се
изграждат съгласно изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006 г. и ЗВМД, според вида
на животните и целта за която се отглеждат.
Чл.10. Собствениците на селскостопански животни за лични нужди са длъжни
да поддържат добра хигиена на отглеждане на животните, да почистват ежедневно и да
не допускат замърсяване с течни и твърди отпадъци като осигуряват ежеседмично
изхвърляне на оборския тор на определените за целта места.

Чл. 11. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с
разпоредбите на Закона за пчеларството и ЗВМД.
Чл.12. Задълженията на кметовете и кметските наместници са регламентирани в
чл. 133 ал.2 от ЗВМД.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ
Чл. 13. Собственикът на животно-компаньон е отговорен за неговото
здравословно състояние и е длъжен да му осигури условията, грижите и вниманието,
съобразени с естествените му нужди според вида и породата му.
Чл. 14. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират след
придобиването им по реда на чл. 16 и чл. 17 от наредбата.
Чл. 15. Регистрацията на кучетата е двустепенна:
 ветеринарномедицинска и
 административна
Чл. 16. Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва по реда определен
в чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 17. (1) Административната регистрация се извършва след подаване от
собствениците на кучета на декларация по чл.117 от ЗМДТ и заплащане на такса за
притежаване на куче в размер, определен в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на Община Сливен.
(2) Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се
извършва в дирекция “Местни данъци и такси” при Община Сливен или в кметства и
кметски наместничества на съответното населено място, като към декларацията се
прилагат копия на:
1. Ветеринарномедицински паспорт на кучето - страниците с описание и
идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен
лекар;
2. Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от
специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)
(3) Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в дирекция „Местни
данъци и такси” на съответното населено място до 31 март на съответната календарна
година, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е
придобито след 31 март и не подлежи на възстановяване. За кучета, придобити през
текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за
всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. При
придобиването на куче с вече платена годишна такса, друга за същата година не се
заплаща от новия собственик.

(4) От заплащане на такса са освободени, след предоставяне на документ, но
подлежат на регистрация, собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона
за лова и опазване на дивеча.
8. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото
ветеринарномедицинско регистриране;
(5) Приходите от събраните такси се използват за мероприятията, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
(6) В Общинска администрация, кметства и кметски наместничества се води
регистър, който съдържа следните реквизити:
1. Номер и дата на регистрацията
2. Трите имена и постоянен адрес на собственика.
3. Адрес, на който пребивава кучето.
4. Порода, външни белези и име на кучето, съгласно ветеринарномедицинския
паспорт.
5. Цел за използване на кучето.
6. Дата на извършена кастрация на кучето, удостоверена със съответния
документ.
7. Платена такса - номер на квитанция, дата.
Чл.18. Собственикът е длъжен:
1. Да вземе мерки животните - компаньони да не създават опасност за хора или
други животни
2. Да извежда кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник
3. Да не разхожда кучета на детски площадки и на места, обозначение от
общината със забранителни знаци.
4. Да вземе мерки животните-компаньони да не замърсяват обществени места,
като почиства мястото след дефекацията им.
5. При извеждане на кучето на разходка да носи в себе си
ветеринарномедицинския паспорт и регистрационен талон и да го предостави за
проверка на проверяващите органи.
6. Да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните.
7. Да не изоставя животните-компаньони.
8. В едномесечен срок в деловодството на Община Сливен или в съответното
кметство, собствениците на кучета са длъжни да обявят всички настъпили изменения(
продажба, смърт, промяна на местоживеене и др.)
Чл. 19. (1) Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се
регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в
общината такса.

(2) Таксата по ал.1 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки
клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други
български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна
дейност на чистопородни кучета.
Чл. 20. Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им,
освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените
животни или да ги предоставят на нови собственици.
РАЗДЕЛ ІV
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Чл. 21. Общински съвет Сливен приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Сливен.
Чл. 22. Кметът на общината и кметовете на населените места организират
мероприятията, свързани с безстопанствените и безнадзорни животни.
Чл. 23. Кучетата са под надзора и грижите на общините и организациите за
защита на животните
РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. (1) Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се
осъществява от Кмета на общината, кметовете на населените места, кметските
наместници и служители на общинска администрация, определени със заповед на
Кмета на общината.
(2) Контролните органи извършват проверки в недвижими имоти, в които се
отглеждат животни, по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на
наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като
анонимни сигнали не се проверяват.
(3) В изпълнение на своите правомощия контролните органи съставят
констативни протоколи и дават предписания за отстраняване на констатираните
нередности, като определят срок за отстраняването им.
(4) При неизпълнение на дадените предписания в определения срок контролните
органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл. 25. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят
от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Сливен, кметовете и
кметските наместници на населените места.
(2) Въз основа на съставените актове за установяване на административни
нарушения кметът на общината издава наказателни постановления.
(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 26. Когато съставени констативни протоколи касаят нарушения извън
правомощията на органите на местно самоуправление и местната администрация,
контролните органи информират писмено органите определени в Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за
пчеларството и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти за предприемане на действия по компетентност.
Чл. 27. Установените в тази наредба административни наказания се налагат в
случай, че за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг
висшестоящ нормативен акт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за притежаване и отглеждане, контрол
и регистрация на животни на територията на община Сливен, приета с Решение №
858/25.03.2010год. на Общинския съвет – Сливен, изменена и допълнена с Решение №
951/12.08.2010год., изменена с Решение № 1305/07.06.2011год. изменена и допълнена с
Решение № 966/25.01.2018 год., в сила от 01.02.2018г. и Решение №1299/27.09.2018год.
§ 3. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 499
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен
в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия

На основание чл. 11, ал. 3, и чл. 28 от Закона за нормативните актове,
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, както и на основание чл. 3 от Закона за публичните
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,
както следва:
§ 1. В чл. 5 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„Чл. 5, ал. 3 Едноличните дружества с ограничена отговорност и
едноличните акционерни дружества са публични предприятия по смисъла
на чл. 2 от Закона за публичните предприятия и органите им на управление
са длъжни да спазват и разпоредбите предвидени в глава втора, пета, шеста
и седма на този закон и Правилника за неговото прилагане“
§ 2. В чл. 5 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
„Чл. 5, ал. 4 Общината упражнява правата си на собственост в
общинските публични предприятия при спазване на принципите на чл. 12
от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия“

§ 3. В чл. 16 се създава се нова точка т. 6 със следното съдържание:
„Чл. 16, т. 6 Предоставя на Кмета за оповестяване на интернет
страницата на общината информацията по глава седма от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия в посочените формат,
съдържание и срокове.“
§ 4. В чл. 18, ал. 1 се създава нова точка т. 6 със следното
съдържание:
„Чл. 18, ал.1, т. 6 Предоставя на Кмета за оповестяване на интернет
страницата на общината информацията по глава седма от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия в посочените формат,
съдържание и срокове.“
§ 5. В чл. 21, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 21, ал. 3 В случаите на § 10, ал. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва
от сертифициран от Камарата на независимите оценители в България
оценител, определен със Заповед на Кмета на Общината.“
§ 6. Чл. 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Управител или член на колективен орган за управление и
контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин или
гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, който:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или
неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество,
съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през
последните две години преди назначаването, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство,
роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен
включително, и по сватовство – до втора степен включително, на
управител или член на колективен орган за управление и контрол на
същото публично предприятие;

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 –
45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на
община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в
дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на
друго публично предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на
дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва
дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на
съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по
служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във
висше училище. Забраната не се отнася за управителите на лечебни
заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения.”
§ 7. Чл. 30 се изменя така:
„Чл. 30 Членовете на органите за управление и контрол са лица с
разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на
спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие
дейности, отговарят на определени критерии по отношение на репутация и
почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на
възложените им задължения.
§ 8. Чл. 32, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 32, ал. 3 В случай на предсрочно прекратяване на договор за
възлагане на управлението и контрола на общинско публично предприятие
с член на негов едноличен или колективен орган на управление и контрол
общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок
не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов член на този орган и без
предхождаща избора конкурсна процедура.”
§ 9. Чл. 32, ал. 4 се отменя
§ 10. Чл. 37, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 37, ал. 3 При първоначалното учредяване на едноличните
търговски дружества, общинският съвет може временно, до провеждането
на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере негов едноличен
или колективен орган на управление и контрол и без предхождаща избора
конкурсна процедура.”

§ 11. В чл. 37 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
„Чл. 37, ал. 4. След изтичане на тригодишния срок, договорът за
управление на общинско предприятие може да бъде подновен за нов
тригодишен срок.”
§ 12. Чл. 39, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 39, ал. 3 Необходимите документи са: заявление,
автобиография, нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование, документ за трудов стаж, декларация, че кандидатът не е
осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода, декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява
търговска дейност и други документи, които се посочват в решението.”
§ 13. Чл. 50, ал. 1, т. 7 се изменя така:
„Чл. 50, ал. 1, т. 7 поради фактическа невъзможност на лицето да
изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца.”
§ 14. Чл. 50, ал. 1, т. 8 се изменя така:
„Чл. 50, ал. 1, т. 8 осъждане на лицето за извършено умишлено
престъпление от общ характер.”
§ 15. В чл. 50, ал. 1 се създава нова точка 9 със следното съдържание:
„Чл. 50, ал. 1, т. 9 несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23,
ал. 2 от Закона за публичните предприятия.”
§ 16. В чл. 50 се създава нова точка 10 със следното съдържание:
„Чл. 50, ал. 1, т. 10 влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.”
§ 17. В чл. 50 ал. 1 се създава нова точка 11 със следното
съдържание:
„Чл.50, ал.1, т. 11 при други условия посочени в договора.”
§ 18. Досегашният текст на чл. 51 става „Чл. 51, ал. 1“.
§ 19 В чл.51 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„Чл. 51, ал. 2. За постигнати добри резултати общинския съвет може
да вземе решение за допълнително еднократно възнаграждение на
управителя в размер до 20 % от годишното му възнаграждение.”
§ 20. Чл. 52, ал. 2 се изменя така:
„Чл. 52, ал. 2. Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица,
които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в
дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото
да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
5. са държавни служители или работят по трудов договор в
държавната администрация;
6. Забраните по т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност,
сходна с дейността на дружеството.“
§ 21. Създава се чл. 61, със следното съдържание:
„Чл. 61. Кметът на общината организира процедурата по
оповестяване на тримесечните и годишни финансови отчети, анализи и
доклади по чл. 29 от Закона за публичните предприятия за дейността на
предприятията в съответствие със Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти, съгласно изискването на чл. 61 от
Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.“
§ 22. Създава се чл. 62:
„Чл. 62 Кметът на общината организира процедурата по
оповестяване на годишния обобщен доклад за резултатите от дейността на
общинските публични предприятия, съдържащ информацията по чл. 22 от
Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.
Докладът се публикува на интернет страницата на Община Сливен в срок
до 31 октомври на следващата година.“
Заключителни разпоредби
§ 23. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 500
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за обществения ред на територията на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
„(5) управлението на индивидуални електрически превозни средства
(електрически тротинетки, електрически триколки и други ППС, съгласно
§ 6, т. 18б от ДР на ЗДвП), както и скейтбордове, ролери и други подобни
на територията на пешеходната зона.“
2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) управлението на велосипеди в пешеходните зони на гр. Сливен,
на деца до 12 години без пълнолетен придружител.“
§ 2. Чл. 20 се изменя и допълва по следния начин:
1. Настоящият текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Извън случаите по ал. 1, се допуска в жилищно-строителни
урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, с реализирано
строителство на средноетажни жилищни сгради, за които е отстъпено
право на строеж върху общинска земя, да бъдат ограждани изцяло или

частично по регулационните /кадастралните граници на имота, след
писменото съгласие на Кмета на общината. Огражденията могат да бъдат
ажурни огради с височина до 1м., колчета, бариери или цветарници, без да
се препятства пешеходния достъп през имота.“
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Съгласието по ал. 2 се дава от кмета на общината или
определено от него лице, след писмено заявление от управителя на
етажната собственост, придружено със схема, указваща разполагането на
огражденията или елементите. Към заявлението се прилага протокол от
общото събрание, с решение взето с мнозинство повече от 50 на сто от
представените идеални части от общите части на етажната собственост.“
4. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Поставените ограждения по ал.1, както и поставените по ал.2 в
отклонение от схемата по ал.3, се премахват по реда на чл. 65 от ЗОС от
служители, определени със заповед на кмета.“
5. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
„(5) Разполагането на огражденията по ал. 2 се разрешава за срок до
3 години, като общината си запазва правото при възникнали
инвестиционни намерения или изработване на нов или изменение на
действащ подробен устройствен план да измени или оттегли даденото
съгласие.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 501
Проект за бюджет на община Сливен за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2021 г. и чл. 94 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2021 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 132 809 553 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата
дейности в размер на 89 047 698 лв. (Приложение № 1).
1.1.2. Общински приходи в размер на 43 761 855 лв. (Приложение
№ 1).
1.2. По разходите в размер на 132 809 553 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и видове (Приложение № 1).
1.2.1. Делегирани от държавата дейности в размер на 89 047 698
лв. (Приложение № 1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени
разходи – 238 507 лв.
1.2.2. Местни дейности в размер на 43 761 855 лв. (Приложение №
1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи – 709 788 лв.
1.3. Инвестиционна програма 26 787 435 лв. (Приложение № 3).
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” (Приложение № 3а).
2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им
разпределение (Приложения № 2 и 2А).
3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за
средства от Европейския съюз (Приложения №№ 4, 5).

4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2021
г. – 2 167 466 лв.
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2021 г. не
може да надвишава 1 554 764 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2021 г. – 23 287 631 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2020 г. в изпълнение на
Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен (Приложение № 9).
8. Одобрява следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените
средства за основни заплати на лицата назначени по трудови
правоотношения.
8.2. Представителни разходи в размер на 29 000 лв. за кмета на
общината и 14 500 лв. за общинския съвет.
8.3. Размер на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене - до 25 000 лв.
8.4. Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица – за едно
погребение до 400 лв. / до 600 лв. (COVID - 19).
8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 210 000 лв.
8.6. Средства за финансиране на Общински фонд „Култура” (чл. 19,
ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 3 от Правилник за работата на Общински фонд
„Култура” към община Сливен).” – 30 225 лв.
9. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет (Приложение № 8).
10. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи (Приложение № 6). Упълномощава кмета да
утвърди поименен списък на лицата без педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.
11. Одобрява разчети за:
- трансфер за Драматичен театър и Куклен театър – 80 000 лв.;
- субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни
прояви (Приложение № 7).
12. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2021 г. – 500 000 лв.
13. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2020 г.
(Приложение № 10).
14. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2021 г. (Приложение № 11).
15. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на

общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2021 г. (Приложение № 12).
16. Приложение № 13 Актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2021 – 2023 г.
17. Одобрява размер на плащанията по проектите към края на
2021 г., включително остатъчния размер на задълженията по
сключени концесионни договори - 0 лв.
18. Одобрява общ размер на плащанията от общинския бюджет
към концесионери за 2021 г. - 0 лв.
19. Одобрява максимален размер на плащанията, който
общината може да поеме като задължение по нови проекти за
концесии през 2021 г. - 0 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 502
Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка чл. 27
от Закона за социалните услуги,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в състав:
Председател: Пепа Димитрова – Чиликова – заместник кмет „Хуманитарни
дейности“
Членове:
1. Генка Иванова – председател на фондация „Инициатива,
съпричастност“,
2. Камелия Грозева – председател на фондация „Милосърдие“,
3. Веселин Василев – председател на Регионална организация на
инвалидите,
4. Нина Накова – директор на ДСХ,
5. Злати Стоянов – директор на ДПЛУИ,
6. Камелия Петрова – директор на ЦНСТ,
7. Величка Авджиева – директор на ДЦДУ и ДЦПЛУ,
8. Христина Мураитова – директор на ДЦСХ,
9. Маринела Николова – управител на ЗЖЛУИ,
10. Миглена Николова – директор на КСУД,
11. Пепа Димова – директор на ЦСРИ,
12. Магдалена Славова – главен експерт в отдел „Държавен здравен
контрол“ към РЗИ – Сливен,

13. Десислава Новакова – младши експерт в отдел „Посреднически
услуги“ към Дирекция „Бюро по труда“ –
Сливен,
14. Илонка Толева – Господинова – старши експерт по приобщаващо
образование към РУО – Сливен,
15. Фатме Хасанова – главен социален работник към Дирекция
„Социално подпомагане“ – Сливен,
16. Николета Николова – родител на потребител на социална услуга
ДЦПЛУ,
17. Даниела Савова – главен експерт в РДСП – Сливен,
18. Невен Пенев – полицейски инспектор от група „Териториална
полиция“ в сектор „Охранителна полиция“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 503
Създаване на обществен съвет за оказване на съдействие и помощ
при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване
на обществен контрол върху тяхното осъществяване

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.
35 от Закона за социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за
неговото прилагане,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Създава Обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на
обществен контрол върху тяхното осъществяване в състав:
1. Генка Иванова – председател на фондация „Инициатива,
съпричастност“,
2. Камелия Грозева – председател на фондация „Милосърдие“,
3. Веселин Василев – председател на Регионална организация на
инвалидите.
4. Лилка Колева – ръководител на Център за майчино и детско здраве
5. Злати Стоянов – директор на ДПЛУИ селище „Качулка“
6. Камелия Петрова – директор на ЦНСТ
7. Величка Авджиева – директор на ДЦДУ и ДЦПЛУ
II. Отменя Решение № 538 от 26.01.2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 504
Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични
вещества /ОбСНВ/ към Община Сливен

На основание чл. 15 от Закона за контрол на наркотичните вещества
и прекурсорите /ЗКНВП/, чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотични вещества и във връзка с
чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§1. Изменя решение 379/26.11.2020 на ОС - Сливен в частта му
„Председател”, както следва:
1. Освобождава Пепа Димитрова-Чиликова – Община Сливен, зам.кмет „Хуманитарни дейности” като Председател на Общински съвет по
наркотични вещества.
2. Определя Пепа Димитрова-Чиликова – Община Сливен, зам.-кмет
„Хуманитарни дейности” за член на Общински съвет по наркотични
вещества.
3. За председател на ОбСНВ определя Даниела Г. Илиева, считано от
01.03.2021 г.
4. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60 ал.1 от
АПК с мотиви: длъжността „Председател” на ОбСНВ е необходима за
защита на особено важни обществени интереси, за да не бъде осуетено или
затруднено изпълнението на актове, от чието закъснение на изпълнението
може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 505
Продължаване на срока на договора за управление на директора
на ОП „Градска мобилност” с още един мандат

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал. 3 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. Продължава договора за управление на директора на ОП „Градска
мобилност” гр. Сливен г-н Димитър Пантелеев с още един мандат, поради
показани добри финансови резултати, считано от 20.03.2021 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливен да продължи договора за
управление на ОП „Градска мобилност” гр. Сливен с г-н Димитър
Пантелеев.
В едномесечен срок от продължаване договора за управление, г-н
Димитър Пантелеев да представи в Общински съвет – Сливен и на Кмета
на Община Сливен бизнес-програма за управлението на предприятието за
следващите три години.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 506
Изменение на Решение № 1001/25.01.2018 год. и
Решение № 1406/13.12.2018 год. за провеждане на ежегоден Национален
детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 1001 от 25.01.2018 год., изменено с Решение №
1406/13.12.2018 год. за провеждане на ежегоден Национален детскоюношески фестивал „Сцена под Сините камъни“, както следва:
§. 1. Т. 2 се изменя и придобива следното съдържание: „Одобрява
статут на Национален детско-юношески театрален фестивал „Сцена под
Сините камъни“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Статут
на
национален детско-юношески
театрален фестивал / НДЮТФ/
„СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ“

Патрон на фестивала ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Организатор Народно читалище „Зора1860”- Сливен
със съдействието на РУО - Сливен

ОРГАНИЗИРАТ
ЕЖЕГОДЕН НДЮТФ „СЦЕНА ПОД СИНИТЕ
КАМЪНИ”

Организаторите на НДЮТФ «СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ“СЛИВЕН се
задължават да обявяват датите за провеждане на всеки следващ
фестивал до три месеца преди провеждането му на: Официален сайт на
НДЮТФ; сайт на Общински съвет Сливен, Община Сливен; сайт на
Министерство на културата; сайт на Съюз на народните читалища

СТАТУТ
Основни цели на фестивала:
- Да даде възможност за национална и международна изява на детските и
младежки театрални трупи
- Да предостави форум, където да се съпоставят постиженията на
съставите, да се предоставят условия за общуване и взаимообогатяване
на младите театрали
- Да съдейства за повишаването на театралната култура на децата и
младежите
- Да формира и развива творческото въображение и любов към театъра в
младежка публика със стойностни художествени и морални ценности,
представени в спектаклите
РЕГЛАМЕНТ
Форми:
А/ Конкурсна програма.
Участват театрални състави и индивидуални изпълнители от жанровете
драматичен и музикален театър. /мюзикъл, оперета, вариете, шоуспектакъл/.
Б/ Фестивална програма.
Участват формации за уличен, танцов и куклен театър, както и
експерименталени /нестандартни/ театрални, танцови и музикални
формации, както и индивидуални изпълнители.
В/ Съпътстваща програма.
Включва кръгли маси, практикуми дискусионни студиа развлечения,
атракции по програма и предложение на организаторите.
Категории:
Театралните състави и индивидуалните изпълнители се представят в
Конкурсната програма в две категории:

A/ училищни формации;
Б/ извънучилищни формации /читалища, културни домове, детски
комплекси, школи и др. /
Възрастови групи:
Пръва група – до 14 години
Втора група – 14 – 19 год.;
* При състави със “смесени възрасти” се взема под внимание
преобладаващата в състава възраст.
* Професионални актьори не се допускат за участие във формациите.
* Всяка формация и индивидуален участник получава Грамота за участие.
* Всяка от групите може да представи спектакъл, миниатюра,
драматизация в жанра драматичен театър, куклен театър, с времетраене
от 10 до 60 мин.
- За цял спектакъл – до 60 минути;
- За малка сценична форма, моноспектакъл или сцена от
спектакъл със завършен характер – до 20 минути;
- За индивидуално изпълнение – до 10 минути.
Спектакли с по-голяма продължителност не се допускат в програмата.
Подборът на автор и заглавие е свободен.
Жури на Фестивала:
Състои от утвърдени специалисти в сферата на театралното дело:
/драматурзи, артисти, режисьори, хореографи, музиканти, арт-педагози,
ръководители на театрални формации с национални и международни
награди/ поканени от организаторите на фестивала.
 Списъкът на членовете на журито не се обявява предварително.
Критерии за оценка:
– сложност;
– изпълнителска техника /артистичност, дикция, пластика/;
– разкриване на художествения образ;
– постановка и режисура;

– хореография;
– музикално оформление;
– декори, костюми и реквизит;
– оригиналност;
– общо художествено въздействие.
Награди на официалното жури:
Голямата награда на фестивала: “Гран При” и почетен диплом
Специалната награда на журито за училищна формация – статуетката на
фестивала и диплом
Специалната награда на журито за извънучилищна формация –
статуетката на фестивала и диплом
Награди във възрастови групи:
I награда – плакет и диплом
II награда– плакет и грамота
III награда- плакет и грамота
Други специални награди и грамоти:
Награди за актьорско майсторство:
- “За най-добра мъжка роля”
- “За най-добра женска роля”
- “За поддържаща роля”
- “За актьорско майсторство”.
За постановъчен екип:
- “За оригинална интерпретация”
- “За спектакъл с изключително актуално звучене”
- “За авторски текст”
- “За оригинална музика”
- “За режисура”,
- “За хореография”
* Журито на Фестивала има право да не присъжда някои от наградите,
или да ги редуцира.
Други награди:
- Награда на Общински съвет - Сливен /патрон на фестивала/

- Награда на Народно читалище „Зора 1860” /организатор на
фестивала/
- Награда на РУО - Сливен за ярко изразена гражданска позиция
- “Награда за социална тематика и други тематични награди и
поощрения”.
Заявка за участие – Приложение № 2
Изпраща се най-късно до тридесет дни преди провеждане на фестивала
на съответната година
e-mail: zora1860@abv.bg
или на факс:
/След тази дата заявки няма да бъдат приемани/.
Заявката трябва да бъде придружена с:
1/ Резюме /анотация/ на спектакъла
2/ Имена на действащите лица
3/ Творческа биография на формацията;
Организаторите могат да поискат допълнително работен видеозапис на
спектакъла.
Художествената комисия разглежда постъпилите заявки и уведомява
кандидата за решението си.
Ще бъдат допуснати максимум 20 състава до участие във фестивала.
Такса-участие.
Одобрените участниците привеждат в срок до започване на фестивала на
съответната година - таксата за участие. Ръководителите не заплащат
такса. На неявили се участници таксата не се възстановява.
Отстъпка за внесена такса – тридесет дни преди започване на фестивала
– 5 %.
Банкова сметка: За НДЮТФ «СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ“
Първа инвестиционна банка, IBAN: BG88FINV91501000200947

Приложение 1
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
I. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Такса-участие. Участниците в Конкурсната програма на Фестивала
заплащат такса-участие в размер:
- При формации до 15 участника – 15 лв. на участник;
- При формации над 15 участника – 12 лв. на участник;
- При формации над 30 участника – 10 лв. на участник
- При камерни /до 3-ма изпълнители/ и моноспектакли – 25 лв. на
участник.
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Разходите, свързани с пребиваването на съставите по време на
Фестивала /храна, нощувка, пътни, атракции, екскурзии и др./ са за сметка
на участниците и придружаващите ги лица.
2. Всички участници се задължават да спазват регламента на
Фестивала и правилата, въведени от организаторите
3. Ръководителите носят персонална отговорност за поведението
на своите колективи по време на Фестивала, в т.ч. за възникнали
злополуки, контузии и др. с участниците и възстановяват нанесените
материални щети.
4. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични
вещи.
5. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират,
записват, излъчват и разпространяват театралните постановки и другата
художествена продукция, участваща в програмата на фестивала, без да
дължат и заплащат права и обезщетения.
6. Редът за участие се определя от организаторите, които се
съобразяват с желанията на ръководителите за датата им на изява.
Конкурсната програма е в три дни. Организаторите си запазват
правото на промени, в зависимост от броя на участниците.
7. Музикалният съпровод за спектаклите се осигурява от
участниците.
8. Предоставят се 25 – 30 мин. преди представлението за техническа
репетиция.
9. Организаторите предлагат настаняване в хотели, според
заявките, както и места за хранене.

10. Желателно е да изпратите рекламни материали и афиши, заедно
със заявката за участие.
11. Краен срок за подаване на заявките – двадесет дни преди
започване на фестивала
Какви условия предлагаме:
• Театрална сцена - читалище „Зора“ ;Зрителски места – 300
 Гримьорни -3бр.
 Озвучаване
 Осветление
Провеждането на НДЮТФ”СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ” се
осъществява с финансовата подкрепа на Общински съвет Сливен.
В случай, че не можете да участвате с ваш спектакъл, можете да
бъдете наш гост и зрител!
За справки и заявки:
Адрес: гр. Сливен
НЧ „Зора 1860“ гр. Сливен
Сливен 88ООпл.”Хаджи Димитър №1,п.к. 111
Телефони за връзка:
0879156974 - Галина Георгиева - Секретар НЧ ”Зора 1860” - Сливен
Ел. поща: zora1860@abv.bg
0893665939 – Соня Келеведжиева - Директор на фестивала

Приложение 2

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
В НАЦИОНАЛНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
„СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ”
СЛИВЕН

1. Име на организацията
2. Адрес, пощенски код
3. Телефон за връзка
4. Лице за контакти
5. Име на състава
6. Програма за участие
7. Жанр

времетраене

8. Заглавие

автор

9. Музикален носител
10. Художествен ръководител
11. Кратка анотация на пиесата

Моля, изпратете рекламни материали, с които разполагате, заедно със заявката!
12. Общ брой участници
Момичета

момчета

възрастни

м

ж………………………………………………………………………………………….
13. Предпочитана дата за изява

14. Желаем
момчета

бр. нощувки за

дата

момичета

възрастни

от тях за
м

ж…………………………………………………………………………………………..
15. Запознат/а/ съм със статута на фестивала и приемам Вашите условия.

Пожелаваме Ви успешно представяне на нашия фестивал!
Срок за подаване на заявките – двадесет дни преди започване на фестивала.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 507
Определяне на представител на Община Сливен в заседание
на общото събрание на Асоцоацията по водоснабдяване и канализация
на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
редовно непресъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В
и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, което ще
се проведе на 26.02.2021г. от 10.30 часа, в сградата на Областна
администрация, на ул. „Димитър Добрович“ № 3, гр.Сливен.
Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
редовно непресъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В
и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, което ще
се проведе на 5 март 2021г., от 10.30 ч., в сградата на Областна
администрация, на ул. „Димитър Добрович“ № 3. Заседанието, което
следва да се проведе на посочената резервна дата и час е със същият
дневния ред.
Мандата предоставен на представителя на община Сливен за
първоначално определената дата, запазва валидността си.
При невъзможност от страна на г-н Стефан Радев да участва в
редовното непресъствено заседание определено за 26.02.2021г. от 10.30
часа, на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„ВиК- Сливен”ООД, както и в заседанието на 5 март 2021г., от 10.30 ч.,

дава мандат на г-н Любомир Захариев – Заместник – кмет на Община
Сливен да представлява Община Сливен.
2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат
на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 2 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 3 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 4 от дневния ред да гласува – „одобрява”
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, с цел 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 508
Упълномощаване на представител на Община Сливен
в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпила покана от
изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Д-р Иван Колев Данчев - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА” приемането на решенията от
т. 1 до т. 3 от дневния ред, определен в поканата за извънредното Общо
събрание на акционерите, насрочено за 26.02.2021 г. /петък/ от 11:00 часа в
заседателната зала на болницата, намираща се в административната и
сграда на бул.”Христо Ботев” № 1, гр. Сливен.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извън
редното Общо събрание на акционерите е насрочено да се проведе на
19.03.2021 г. /петък/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен
ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 509
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпилата покана от
председателя на СД на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр.
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Христо Георгиев Котов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да гласува „ЗА” приемането на
решенията от т. 1 до т. 4 от дневния ред, определен в поканата за свикване
на Общо събрание на акционерите, насрочено за 10.03.2021 г. /сряда/ от
13:00 часа в заседателната зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”
АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от
Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 30.03.2021 г.
(вторник) от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 510
Утвърждаване на календар на културните прояви
на Община Сливен за 2021 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
2021 г. съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
КАЛЕНДАР
на културните прояви на Община Сливен за 2021 година
Място
на
провеждане
Сливен,
кв. Клуцохор,
пл. „17 януари”

Характер
на
събитието
местен

№

Дата

1.

17 януари

2.

19 февруари

Сливен,
пл. „В.Левски”

национален

3.

3 март

Сливен,
пл. „Хаджи
Димитър”

национален

Събитие

Анотация

Организатори

143 години
от освобождението
на Сливен
от османско иго
148 години
от обесването
на Васил Левски

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

Община Сливен

Общоградски ритуал за отбелязване
годишнината от гибелта на В. Левски и
преклонение пред неговото дело.
Поднасяне на венци и цветя пред
паметника на пл. „В.Левски” и на
морената пред параклиса „Св.Цар Борис
I Покръстител”. Участват ученици от
сливенските
училища,
военно
поделение,
представители
на
Общинското ръководство, културни
институти, родолюбиви организации.
Ежегодни тържества, посветени на
143 години
от подписването
Националния празник. Програмата
на Сан Стефанския
включва ритуал по издигане на
мирен договор
националното знаме и поднасяне на
и освобождението
цветя пред паметника на Хаджи
на България от
Димитър,
концертни
програми,
османско иго /1878 г./. лекоатлетическа щафета и др.
Национален празник

Община Сливен;
В. Ф. 22220;
Сливенска митрополия;
Регионално управление
на образованието;
Общински комитет
„Васил Левски“;
Сдружение
„Мати Болгария”;
училища от Сливен
Община Сливен;
В.Ф. 22 220;
Сливенска митрополия;
Регионално управление
на образованието;
Център за подкрепа за
личностно развитие –
Детски комплекс –
Сливен

4.

13 март

Село от
община Сливен

регионален

5.

8 април

Сливен

местен

6.

14 април и
през цялата
година

Сливен

национален

7.

м. април

с. Селиминово

регионален

8.

24 април

Сливен

национален

Регионален събор на
маскарадните игри

Съборът се провежда ежегодно, със
Община Сливен;
смяна на селището домакин. Целта на
Кметство и читалище
проявата е
да се стимулира
в селото домакин
проучването на зимната и пролетна
маскарадна обредност, съхраняването и
популяризирането на нейната локална и
регионална специфика като културно
наследство
със
свое
място
в
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.
Международен ден
Програмата включва концерти, спортни Община Сливен; ромски
на ромите
състезания и др.
организации
Честване на
Община
Сливен
като
част
от
Община Сливен,
200 години
националния инициативен комитет ще Регионална библиотека
от рождението
проведе редица събития като изложби,
„Сава Доброплодни“,
на Георги Стойков
представяне на филм, четения и др.
Регионален исторически
Раковски /1821 – 1867
музей „Д-р Симеон
Табаков“ др. културни
институти и читалища
Община Сливен;
Конкурс-надпяване „С Конкурсът се провежда през година в
песните на Йовчо
родното място на големия тракийски
Кметство и читалище с.
Селиминово
Караиванов”
певец и има за цел да популяризира
неговото творчество сред широк кръг
изпълнители.
Девети парад
Парадът на ретро автомобили се
Сдружение
на ретро автомобили провежда за девети път и се нарежда
„Туида Класик“;
сред водещите по посещаемост. В
Община Сливен
съпътстващата
програма
влизат:

9.

24 – 25
април

Сливен

национален

Национален фестивал
за млади изпълнители
на популярна музика
„Цветен камертон”

10.

2 май

Сливен

традиционен

Възкресение
Христово

11.

м. май

Сливен

местен

Майски празници
на културата
„Сливенски огньове”

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.
Фестивалът утвърждава у младите хора
Център за подкрепа
вкус към най-добрите образци на за личностно развитие –
българската и световна популярна
Детски комплекс;
песен; стимулира и подкрепя младите
Община Сливен
изпълнители
и
им
предоставя
възможност за реализация в областта на
популярната музика. През 2021 г.
фестивалът
се
организира
за
седемнадесети път.
Програмата
включва
концерти,
Община Сливен
етнографски изложби и народни
веселия във всички селища на
общината.
Преглед на постиженията на културните
Община Сливен;
организации и институти на територията културните организации
на общината. Проявите се групират в
и институти
няколко
тематични
кръга,
като
кулминацията е в дните преди и след 24
май – празника на българската просвета
и култура. Акценти в програмата:
откриване на Майските дни на
културата; 10 май – 181 години от
рождението на Хаджи Димитър; 23-ти
Национален фестивал на детската книга;
9 май – Ден на Европа и Ден на
победата; Клетва на първокласника;
Нощ на музеите и галериите; 24 май –

12.

м. май

Сливен

регионален

Фолклорен събор
„Кермен”

13.

11 – 13 май

Сливен

национален

Национален фестивал
на детската книга

Ден на светите братя Кирил и Методий,
на българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност
Съборът се провежда от 1991 г. през
Община Сливен;
година.
Съгласно
статута,
освен Кметство и читалище
фолклорни състави от страната, в него
гр. Кермен
вземат
участие
и
индивидуални
изпълнители
–
певци
и
инструменталисти. В рамките на събора
се организират конкурси за свирачи и
танцьори в три възрастови групи.
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 администрация
чужбина се срещат и обсъждат
– Сливен,
състоянието и бъдещето на детското
Ротари клуб и др.
книгоиздаване, а също така и формите
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.

14.

24 май

Сливен

национален

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

15.

края на май
– началото
на юни

Сливен

местен

Детски панаир

16.

2 юни

Сливен

национален

17.

18 – 20 юни

Сливен

национален

18.

18 юли

Сливен

национален

19.

18 юли

Сливен

местен

Ден на Ботев
и на загиналите
за свободата
и независимостта
на България
Национален
детско-юношески
театрален фестивал
„Сцена под Сините
камъни“
184 години
от рождението на
Апостола на
свободата
Васил Иванов Кунчев
– Левски /1837-1873/
153 години
от подвига на четата

Наситена програма от събития в чест на
празника, организирани от културни
организации, училища, читалища –
концерти, изложби, представяне на
новоизлезли
книги.
Традиционни
прояви – концерт за връчване на
наградата „Аргира Жечкова”, празнично
шествие на 24 май.
Програмата
на
панаира
дава
възможност на децата да се включат в
различни културно-развлекателни и
възпитателни инициативи, да се изявят
и
да
се
насърчи
таланта
и
изобретателността им.
Общоградски ритуал-поклонение пред
подвига и почитане паметта на хилядите
герои, загинали за Родината.

Община Сливен;
Регионално управление
на образованието

През 2021 г. фестивалът ще се проведе
за четвърти 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

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

Общоградски ритуал на преклонение
пред делото и подвига на Хаджи

Община Сливен

Община Сливен;
фондация „Изиарт” –
гр. София

Община Сливен;
В. Ф. 22220;
Регионално управление
на образованието;

на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа

20.

29 юли

село
Гавраилово

местен

Празник
„Златна праскова”

21.

август

Сливен,
м. Карандила

национален

Събор-надпяване
на клубовете
на пенсионерите
„Карандила пее”

22.

6 – 8 август

Копривщица

национален

ХІІ Национален събор
на народното
творчество
„Копривщица 2020”

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
Община Сливен,
културна програма, която включва
кметство и читалище
конкурси и състезания за деца,
с. Гавраилово
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
Община Сливен;
клубовете на пенсионера.
„Съюз на пенсионерите –
2004” – Сливен
Съборът се провежда през пет години,
като през 2020 г. ще се проведе
дванадесетото му издание. Традиционно
съборът се провежда в местността
Войводенец. Има конкурсен характер.
Участващите представят програми,
основани на фолклора от областта, от
която идват. Преди събитието в
Копривщица в цялата страна се
провеждат местни събори, на които се
излъчват участниците в големия
национален събор. Община Сливен ще

Министерство на
културата,
Община Копривщица

23.

август

Сливен, м.
Карандила

международен

Традиционен
фолклорен събор на
каракачаните

24.

6 септември

Сливен

национален

25.

септември

Сливен

местен

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

26.

септември

Сливен

местен

Есенен театрален
салон

27. 22 септември

Сливен

национален

Ден на
независимостта.
Официален празник

28. 26 октомври

Сливен

местен

Димитровден –
празник на Сливен

селектира и изпрати участници, които
да представят местните традиции.
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.
Програмата на празника включва
прояви с историческа, патриотична и
културна насоченост – поднасяне на
цветя, концерти, изложби и др.

Федерация на културнопросветните дружества
на каракачаните
в България,
КПД на каракачаните
в Сливен,
Община Сливен
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
Киров”;
възможност на сливенската публика да „Стефан
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 почит
културните и спортни
и
уважение
към
делото
на
организации в града
първосъздателите
на
градското

29.

1 ноември

Сливен

национален

Ден на народните
будители

30.

м. декември

Сливен

традиционен

Коледни и
Новогодишни
празници

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 и Национална
изложба за изобразително изкуство
„Сливен 2020“; Средновековен събор
„Помни славата“ в крепостта „Туида“;
Общински детски конкурс за рисунка
„Аз и моят град“, отбелязване на 185
години от издаването на султански
ферман на Добри Желязков във връзка с
построяването на първата фабрика на
Балканите
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.

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

Община Сливен

31.

26 декември

Мечкарево

регионален

Събор
„Зимни празници
в Мечкарево”

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;
Кметство и читалище
в село Мечкарево

ГОДИШНИНИ НА ЛИЧНОСТИ, ЖИТЕЙСКИ И ТВОРЧЕСКИ СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВЕН
32.

неуточнена
дата

Сливен

местен

33.

неуточнена
дата

Сливен

местен

34.

неуточнена
дата

Сливен

местен

175 години
от рождението на
Георги Икономов
(20.04.1846 –
26.05.1876) революционер
175 години
от рождението на
Таньо Стоянов
(05.04.1846 –
27.05.1876) –
революционер
105 години
от рождението на
Надя Неделина
(25.02.1916 –
18.10.2012) –
поетеса, носител на
наградата за
литература и изкуство
«Добри Чинтулов»

Община Сливен,
Регионален
исторически музей
„Д-р Симеон Табаков“
Община Сливен,
Регионален
исторически музей
„Д-р Симеон Табаков“
Община Сливен,
Регионална библиотека
„Сава Доброплодни”

35.

неуточнена
дата

Сливен

местен

36.

м. юни

Сливен

местен

37.

неуточнена
дата

Сливен

местен

38.

неуточнена
дата

Сливен

местен

95 години
от рождението на
Цончо Родев
(09.06.1926 г. –
27.12.2011 г.) –
писател, носител на
наградата за
литература и изкуство
«Добри Чинтулов»
85 години
от рождението на
Йордан Янков
(08.06.1936 –
25.05.2011) – поет,
преводач, журналист и
педагог, носител на
наградата за
литература и изкуство
„Добри Чинтулов”
130 години
от рождението на
Васил Гендов
(24.11.1891 –
03.09.1970) –
актьор и режисьор
205 години от
рождението на
Димитър Добрович
(1816 – 1905) –
художник

Община Сливен,
Регионална библиотека
„Сава Доброплодни”

Община Сливен,
Регионална библиотека
„Сава Доброплодни”

Община Сливен

Община Сливен,
Художествена галерия
„Димитър Добрович“

ГОДИШНИНИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИТАЛИЩА
39.

15 – 17 юни

Сливен

местен

60 години
Държавен куклен
театър

40.

Неуточнена
дата

Сливен

местен

41.

По плана за
дейността
на
читалищата

30 години
Федерация на
културно-просветните
дружества на
каракачаните
в България
Годишнини на
читалища, включени в
Плана за развитие на
читалищната дейност
на територията на
Община Сливен

42.

местен

Честването ще включва театрални
представления
в
зала,
улични
театрални
спектакли,
творчески
работилници и ателиета, изложби,
кръгла маса и др.

Държавен куклен театър
– Сливен,
Община Сливен
Федерация на
културно-просветните
дружества на
каракачаните в България,
Община Сливен
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. Предвид
разпространението на COVID-19 е възможно някои прояви да бъдат отложени във времето или изобщо да не бъдат проведени
съобразно действащите към момента на провеждане заповеди за налагане на конкретни противоепидемични мерки.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 511
Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен
и неговите ПК за периода 01.07.2020-31.12.2020 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 01.07.2020-31.12.2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 – 31.12.2020 ГОД.
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 на чл.11, ал.1, т.12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Дейността на съвета през отчетния период, премина под знака на пандемията,
причинена от разпространение на заболяването Covid-19. Това наложи провеждането
на заседанията на Общинския съвет и Постоянните комисии към него да са закрити за
граждани и да се провеждат при стриктно спазване на противоепидемиологичните
мерки.
В своята дейност Общински съвет- Сливен следва принципите на законност и
публичност при вземането на решения и тяхното изпълнение.
През отчетния период Общинският съвет - Сливен е провел 7 заседания, от
които 5 редовни, едно тържествено, посветено на Димитровден – Празника на град
Сливен и едно извънредно.
На проведените заседания са разгледани 201 предложения. В чл.38, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация е предвидена
възможност за включване допълнително в дневния ред на предложения, постъпили в
деловодството на общинския съвет до 12 часа на деня предшестващ заседанието. По
този ред в дневния ред на заседанията са включени общо 11 предложения – 9 от кмета
на общината; 1 от председателя на Общинския съвет и 1 от Мустафа Мустафовпредседател на ПК по оперативен контрол. От тях 176 са изготвени от кмета на
общината; 7 от ПК по оперативен контрол; 6 от ПК по здравеопазване, социална и
жилищна политика; 5 от ПК по образование, наука, култура и вероизповедания; 3 от
председателя на Общинския съвет; 2 от ПК по финанси, бюджет и икономическо
развитие; 2 от Комисията по символика; 2 от ПК по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на изпълнение на
решенията на Общински съвет, 1 от ГОС на ПП ГЕРБ, , 1 от Временната комисия за
изработване на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
Най-активни в заседанията на общинския съвет са били общинските съветници –
Станимир Комбалов с 15 изказвания; Минко Минчев с 8 изказвания; Мустафа
Мустафов и Юлия Гавазова с по 4 изказвания; Радослав Кутийски с 3 изказвания;
Пламен Крумов, Соня Келеведжиева, и Стефан Щилиянов и с по 2 изказвания; Атанас
Делибалтов, Веселина Тонева, Георги Стоянов, Денко Делчев, Деян Дечев, Иван
Данчев, Лидия Димитрова, Момчил Пантелеев и Радост Костова с по 1 изказване.
Присъствието на общинските съветници в сесии е 88% от общия брой.
Дневния ред за заседанията на Общинския съвет се определя десет дни
предварително след консултация с Председателския съвет.
През отчетния период Общински съвет Сливен прие следните по-важни
решения:

 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“д-р Митко Р. Баев за особени заслуги към град Сливен и общината
в областта на здравеопазването;
 Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“
Красимир Г. Добрев за особени заслуги към град Сливен и общината в
областта на културата;
 Присъждане на Награда на Общински съвет-Сливен „Почетен знак „За
граждански принос” на:
1. д-р Илиян Д. Комитов за проявена висока гражданска отговорност, висок
професионализъм и проявен хуманизъм;
2. д-р Милена П. Ченкова за проявена висока гражданска отговорност, висок
професионализъм и проявен хуманизъм.
Приети бяха следните нормативни актове:
 Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на
спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата
култура и спорта в община Сливен;
 Наредба за определяне условията и реда, по които спортни обекти и
съоръжения, собственост на Община Сливен, да се ползват за нуждите на
физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен;
 Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Сливен, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация;
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове” към
Община Сливен;
С цел да се намали социалната и икономическата тежест, която понася малкия и
средния бизнес в Община Сливен, в резултат на въведените ограничения, свързани с
епидемията от Ковид-19, бяха приети следните решения:
 Освобождаване от заплащането на наемни вноски от наематели на общински
нежилищни обекти, включително и наематели на обекти, предоставени за
управление на общински предприятия, и от такси за разполагане на маси и
столове пред заведенията за хранене и развлечение за периода от 01.12.2020 г.
до 31.12.2020 г.;

 Освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги за паркиране в
обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен за периода от 30.11.2020 г. до 31.12.2020 г.;
През отчетния период бяха приети и следните по-важни решения:
 Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Сливен
за периода 2020 г. - 2027 г.;
 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Сливен за изготвяне на Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие за периода 2021-2022 год.
 Промяна на автобусни линии № 12 и № 15 от Общинската транспортна схема
от градски в междуселищни;
 Утвърждаване на общинска транспортна схема на линиите на градския
транспорт;
 „Поставяне на паметна плоча на Елисавета Багряна;
 Утвърждаване на съществуването на слети паралелки, паралелки с брой
ученици под минимално установения и промяна в групите в детски градини за
учебната 2020/2021 г.;
 Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната
2020/2021 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
2020/2021 година на общинските ОУ „Васил Левски“, с. Стара река и ОУ
„Хаджи Димитър“, с. Бяла;
 Преобразуване на ОУ „Черноризец Храбър” чрез промяна на вида училище по
чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството „Български
ВиК холдинг” ЕАД, гр. София;
 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 г.;
 Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. (актуализирана) в частта за
местните дейности на Община Сливен;
 Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност
по смисъла на Закона за публичните финанси;

 Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на авансово плащане по Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.018-0039-C0 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи;
 Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент1,
който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“;
 Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект WINET Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия, BSB – 638 на Търговскопромишлена палата - Стара Загора;
 Одобряване на съфинансиране в размер до 271 488 лв. за проект „Подкрепа за
деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община
Сливен“, изпълняван по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-С01, финансиран
по ОПРР 2014-2020;
 Даване на съгласие за сключване на договор за дългосрочен кредит на
„Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен;
 Отпускане на безлихвена допълнителна парична вноска в размер на 5 000 лв.
на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен за срок от две години;
 Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи;
 Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД
да извърши със собствени средства ремонт на покрива;
 Необходимост от закупуване на ДМА от „Диагностично-консултативен
център 2 – Сливен” ЕООД;
 Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства Автоматичен коагулометър „Thrimbolyzer
Compast X“;
 Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД да извърши
ремонтно-монтажни дейности със собствени средства в сградата на
дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул.„Стефан Караджа“ №2 – 4-ти и 5-ти
етаж;
 Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД да закупи със
собствени средства за нуждите на денталните лекари, работещи в сградата на
дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул.„Стефан Караджа“ № 2 нов бутален
двуцилиндров компресор;

 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 2021 г.;
 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2021 година и изпълнение на ползването на дървесина от
горски територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за
Лесфонд 2021 г., при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба
№8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите;
 Определяне на състава на одитния комитет в Община Сливен за мандат 20212023 г.;
 Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/
към Община Сливен;
 Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост
язовир, публична общинска собственост;

върху

 Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за
2021 година.
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, за Фонд „Култура“ в размер на 13 342 лв.
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 нуждаещи се жители на общината в размер на 40 340 лв.
През отчетния период имаше две питания към кмета на община Сливен от г-н
Деян Дечев и г-н Момчил Пантелеев. И двете питания своевременно получиха отговор.
Много важна част от дейността на Общинския съвет е законосъобразността на
приеманите решения. Контролът върху законосъобразността на решенията на
общинските съвети е вменен в прерогативите на областния управител. През периода
01.07.2020 г. -31.12.2021 г. г-н Чавдар Божурски – областен управител на Сливенска
област не е върнал за ново разглеждане и не е оспорил нито едно решение на Общински
съвет Сливен.
През отчетния период няма върнати за ново обсъждане и оспорени решения и от
кмета на общината.
Като отчетем факта, че от началото на мандат 2019 – 2023 г. няма нито едно
оспорено или върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет- Сливен от
областния управител на Област Сливен и от кмета на Община Сливен, стигаме до
категоричния извод за изключително професионалната работа на всички общински
съветници и постоянните комисии, в частност за експертната дейност на Постоянната

комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на
изпълнение на решенията на Общински съвет.
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.
Справката, приложена по-долу в отчета отразява дейността на постоянните
комисии през второто шестмесечие на 2020 год. Най-натоварена е била ПК по
нормативна уредба, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на
изпълнение на решенията на Общински съвет, която е разгледала 248 материала, ПК
по здравеопазване, социална и жилищна политика с 230 разгледани материала и ПК по
финанси, бюджет, икономическо развитие със 201 материала.
Най-много заседания са провели ПК по оперативен контрол и ПК по общинска
собственост и местно самоуправление - 14. Най-висок процент присъствие имат
членовете на ПК по опазване на околната среда, туризъм селско стопанство – 96.83%,
следвани от членовете на ПК инвестиционна политика, устройство на територията и
транспорт – 95.71%.
Общият процент на присъствие в заседанията на постоянните комисии е 82%.
№
По
Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
заседания

%
присъстващи

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
ПК по установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Момчил Пантелеев

12

10

91,67

Брой
разгледани
въпроси
248

14

8

86,61

158

8

6

79,17

51

13

9

85,47

201

7

10

95,71

144

11

10

83,64

124

10

8

92,51

230

11

6

93,94

76

14

9

94,44

131

7

9

96,83

108

7

3

80,95

3

Информацията за работата на Общинския съвет редовно се публикува в сайта на
Общински съвет - Сливен. Всеки гражданин, който проявява интерес, може подробно
да се запознае със структурата на местния законодателен орган, с нормативните
документи, приети от него, с решенията и с текущата му работа. Всички тези актове на
Общинския съвет са от особена важност за гражданите на общината, тъй като те
регулират различни страни от местните обществени отношения и въвеждат законов ред
и организация на местно равнище.
Уважаеми колеги, убеден съм, че можем повече. Постигнатото до тук е малка
крачка по пътя, който трябва да извървим заедно до края на мандата в името на общата
ни цел – добруването на жителите на община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 512
Приемане на отчет за дейността
на МКБППМН – община Сливен за 2020 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 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 513
Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата
за развитие на туризма на Община Сливен за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, и във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона за туризма,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на
туризма на Община Сливен за 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СЛИВЕН
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Утвърдил:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Председател на КСТ
Настоящият отчет се извършва на основание чл.11 (1) от Закона за туризма и във
връзка с отчитане на изпълнението на Програма за развитие на туризма на Община
Сливен за 2020 година, приета с Решение № 1462/28.02.2019 г. на ОбС Сливен.
Отчетът се внася за приемане от ОбС Сливен, съгласно чл.13 (1) от Закона за
туризма.
Отчетът за изпълнение на Програма за развитие на туризма 2020 г. е приет на
редовно заседание на Консултативен съвет по туризма към община Сливен с Протокол
№ 7/29.12.2020 г.
Основна цел за развитието на туризма през 2020 година е реализиране на
конкретни дейности за привличане на повече туристи в Сливен и региона, удължаване
на техния престой, увеличаване на посещаемостта на културно-историческите и
природни обекти и създаване на нов и по-атрактивен имидж на град Сливен като
туристическа дестинация.
С оглед на възникналата епидемиологична обстановка в страната заради Ковид19 през 2020 година, голяма част от предвидените по Програмата събития и дейности
не се състояха или не се проведоха по предварително заложения план.
По различните стратегии от Програмата беше извършено следното:
1. Ежедневно актуализиране на общински сайт за туризъм /infotourism.sliven.bg/,
допълване с нова информация и допълнителна обработка за по-атрактивна визия.
Хостинг на сайта. Подмяна на оборудване – батерии за фотоапарат.
2. Издаване на нова пътна карта на Сливен с туристическите обекти в града
3. Участие в Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2020“;
4. Отличия за 2020г.: Първо място за Крепост Туида в конкурс, организиран в
рамките на Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2020“, в
категория „Туристическа програма извън стандарта“ за програмата „Един ден в
средновековния град“
5. Участие на Крепост Туида в International Ecotourism Society Awards в
категория „Най-добър екомузей“ и категория „Най-добър устойчив тур / програма“;
6. Изготвени и излъчени филми за туристическите ресурси на Сливен и ПП
„Сините камъни“ по БНТ 1 в предаването Туризъм.БГ
7. Участие в V Годишни награди на Министерството на туризма за 2020 г.
 Категория „Туристически обект“
 Категория „Специализиран туризъм“
 Категория „Изборът на българите“
8. Активно рекламиране на туристически програми „Ваканция в Сливен” и
„Тийм билдинг в Сливен“ и др., които бяха представени пред туроператори от страната

и чужбина по време на туристическите изложения, както и чрез електронната поща до
потенциални партньори.
9. Провеждане на фестивал на винарите - "Вино и творчество" 2020, провеждане
на конкурс и награждаване на победителите.
10. Закупуване на книги за Сливен с рекламна цел;
11. Активно популяризиране и провеждане на кампанията „Стани приятел на
Сливен“, включително и чрез различни медийни и други информационни канали.
Отпечатване на карти на български език.
12. Изплащане на поето задължение към фирма „Ню Ай“ за изготвяне на
Концепция за развитие на туризма, бизнес план и проектно предложение „Интегриран
проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа
инфраструктура в Община Сливен“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на
туристически атракции”
13. Организиране на събития и концерти на крепост Туида с външни участници
и организации.
14. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,
които допринасят за развитието на туризма:
 м. септември - Национален фестивал на детската книга, който се провежда от
1999 г. Основен организатор: Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в
партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна
администрация – Сливен, Ротари клуб и др.
 м. септември - Планински маратон Сливен 2020 - Сливен е домакин на
състезание по планинско бягане и колоездене. Организатори: Община Сливен,
Планински маратон
 м. септември - Фестивал на винарите ”Вино и творчество“ 2020,
организатори: Община Сливен и Обществен дарителски фонд.
РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА
2020 Г.:
Съгласно чл.60, ал. 1 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на програмата за
развитие на туризма се набират от: средства, предоставени за изпълнение на целеви
програми и проекти; средствата, събрани от туристическия данък; дарения и помощи;
средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да
постъпят в държавния бюджет.
Разходи
Хостинг за сайта Инфотуризъм
Батерии и консумативи фотоапарат
Участие в Международна туристическа борса
„Ваканция и СПА Експо 2020“
Прим експо Вихра Огнянова
Туристически карти на Сливен
Бизнес план, Концепция туризъм - проектно
предложение за туризма – договор „Ню Ай“ АД
Книги и брошури за Сливен с рекламни цели

бр
11 месеца
2

ед. цена
24
156

общо
264
312

1

2479

2479
3984

1

18900

18900
3000

Нощувки на екипа за филма по БНТ – Туризъм 2020
Общо (лева)

Приходи

1680
30619
Отчет
18784 лв.

План
35000 лв.

Голяма част от предвидените дейности по Програмата бяха отменени поради
възникналата епидемиологична обстановка в страната. За изпълнението на Програмата
за развитие на туризма 2020 г. одобрения бюджет възлиза на стойност 40 000,00 лв.
Изразходените средства за реализираните дейности към м. 12.2020 г. са на обща
стойност 30 619 лв. За всички разходи са изготвени необходимите отчети с приложени
разходни документи.
Постъпилите приходи за 2020 г. са в размер на 18 784 лв., а прогнозните приходи бяха в
размер на 30 000 - 35 000 лв., но поради COVID ситуацията, тези прогнози не се
осъществиха в пълен размер. Покриването на разликите се осъществява със средства от
бюджета на общината, проекти и програми.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 514
Утвърждаване на годишния отчет за дейността и годишната приходноразходна план-сметка на Общински фонд „Култура“ за 2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава годишния отчет за дейността и годишната приходноразходна план-сметка на Общински фонд „Култура“ за 2020 г. към Община
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 515
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 2020 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 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 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

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 01.01.2020-31.12.2020 г.

Короновирусната пандемия COVID-19 е новата реалност, в която живеем през
последната година. Тя промени ежедневието на хората по света и преобрърна
стандартите на живот, каквито сме ги познавали досега.
Работата на комисията на Общинският фонд за асистирана репродукция през
календарната 2020г. премина под влиянието на създадената пандемична обстановка.
Поради обявеното извънредно положение на 13.03.2020г. на територията на
Република България от възникналата пандемия от COVID-19г., много от двойките,
които проявиха интерес за финансово подпомагане от фонда, не можаха да
кандидатстват, поради спрени или забавени процедури.
През 2020г. Община Сливен одобри и прие бюджет на фонда в размер на
90 000 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 2020г. от бюджета на фонда са изразходени общо 53 807 лева, като от
тях 24 000 лева са изплатени на кандидати, подали заявления в края на 2019г.
Неусвоеният остатък от бюджета е в размер на 36 193 лв..
Първото заседание на комисията по фонда се състоя през месец януари 2020г.,
като на него се разгледаха приети заявления от месец ноември, декември 2019г. и
постъпили заявления през месец януари 2020 година.
Заявленията от месеците ноември и декември 2019 г. не бяха разгледани, тъй
като са подадени в периода на провеждане на местните избори и нямаше сформирана
комисия.
През календарната 2020 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
документи. Няма нито една отказана преписка за финансова подкрепа.
От подпомогнатите през 2020 г. двойки са родени 2 деца. През 2020г. са родени и
5 деца, от двойки подпомогнати финансово от фонда в края на 2019г.
Разбивка по месеци:
-

месец януари 2020 г. - подадени 2 бр. заявления за сумата от 6 000 лв.
месец февруари 2020 г. - няма подадени заявления
месец март 2020 г. - няма подадени заявления
месец април 2020 г. - няма подадени заявления
месец май 2020 г. - подадени 3 бр. заявления за сумата от 8 807 лв.
месец юни 2020 г. - няма подадени заявления
месец юли 2020 г. - няма подадени заявления
месец август 2020 г. - няма подадени заявления
месец септември 2020 г. - подадени 4 бр. заявления за сумата от 12 000 лв.

- месец октомври 2020 г. - подадени 1 бр. заявления за сумата от 3 000 лв.
- месец ноември 2020 г.- няма подадени заявления
- месец декември 2020 г.- няма подадени заявления
През цялата календарна година се извършваха регулярни плащания и нямаше
забавяне в преводите на отпуснатите суми.
От създаването на фонда през 2013г. до 31.12.2020г. са подадени 155 заявления за
финансово подпомагане. Някои от двойките са подпомогнати повече от един път.
Точна статистика относно родените с помощта на фонда деца нямаме, тъй като някои
от двойките, желаят да запазят в тайна, че детето им е заченато и родено чрез ин витро
метод. Това е тяхно право, с което ние трябва да се съобразим. По непотвърдена
информация около 70 деца са родени с помощта на общински фонд за Асистирана
репродукция, от които 6 двойки близнаци и 1 двойка тризнаци.
Според СЗО между 10 и 15% от двойките в глобален план имат проблеми със
зачеването. У нас няма ясна статистика, но над 150 хиляди двойки имат затруднения по
неофициални данни. Медицината търси решение за всеки индивидуален случай, а все
повече българи прибягват до инвитро процедурите.
Община Сливен се старае да осигури на гражданите си достатъчно финансиране
за тяхното лечение и евентуални процедури. Борбата за мечтаното бебе е екипна и
включва, както двойките с репродуктивни проблеми, лекуващите ги медицински
специалисти, така и структурите, които съдействат да се тръгне по пътя към раждането
на живо и здраво дете.
Създаването на Общинският фонд за асистирана репродукция е част от
социалната и здравна политика на Община Сливен. Нашата мисия е да помогнем на
двойките с проблемно забременяване да прегърнат своите бебета.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 516
Приемане на Програма за развитие на туризма
на Община Сливен за 2021 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, и във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона за туризма,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за
2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗА 2021 ГОДИНА

Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2021 г. се приема на
основание на чл. 11 (1) от Закона за туризма, в съответствие и изпълнение на
приоритетите на Стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2021 година,
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България,
обхващаща периода 2014-2030г., систематизираща визията, стратегическите цели,
приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви
схеми за развитие и управление на туристическите дейности, приета с Протокол № 22
на Министерския съвет от 04.06.2014 г., Концепция за развитие на туризма в Община
Сливен /2015 г./ и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Програмата по чл. 11 (1) и отчета за нейното изпълнение се разработват и след
одобрението им от Консултативен съвет по туризъм към Община Сливен, се внасят за
приемане от Общински съвет, съгласно чл. 13 (1) от Закона за туризма.
Програмата за развитие на туризма за 2021 г. е годишен оперативен документ за
реализация на основните приоритети и цели на Община Сливен, съобразени с
наличните ресурси, функциониращите туристически фирми и обществени структури в
подкрепа на туризма. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за
самоуправление относно туризма на местно ниво, определена в Закона за туризма.
Изпълнението на Програмата в съответствие с поставените цели и заложените
дейности се възлага на всички заинтересовани страни – екипа на общинска
администрация, на Консултативния съвет по туризъм, представители на туристическия
бранш и други организации и лица, имащи отношение към развитието на туризма в
общината.
Програмата цели поставяне на конкретни дейности, предвидени за изпълнение
през 2021 г., които да доведат до превръщане на дестинация Сливен в атрактивна за
още по-голям брой туристи от България и чужбина. Удължаване на престоя на
туристите в Сливен и региона чрез организация на различен тип събития, отговарящи
на различния профил на туристите. Повишаване на качеството на предлагания
туристически продукт. Привличане на различни професионалисти, живеещи в чужбина,
родени в Сливен за рекламиране на дестинация Сливен и съвместно разработване на
събития и дейности. Изграждане на устойчиви туристически продукти. Надграждане на
партньорства за популяризиране на туристически потенциал на Сливен и региона. Поактивно включване на местната общност за постигане на ефективни резултати за
развитие на туризма. Стимулиране на икономиката на града и увеличаване на заетостта
на местното население. Повишаване на професионалните умения на работещите в
системата на туризма.
Приоритетите и дейностите по Програмата са предложени и приети с решение на
КСТ към Община Сливен, Протокол № 7 / 12.01.2021 г.
Програмата цели и подобряване на координацията на всички заинтересовани
страни в посока повишаване на туристическия потенциал и стратегически правилното
му използване за създаване на устойчив туристически продукт.

ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2021 година

I. Организация на информационното обслужване на туристите
1. Оборудване и функциониране на Туристически информационен център.
2. Надграждане на партньорства с Асоциация на собствениците на туристически
онлайн медии и туристически платформи: I love Bulgaria, URBO и сключване на нови
партньорства - EXARC и др.
3. Създаване на нови партньорства от взаимен интерес за развитие на туризма.
4. Ежедневно актуализиране и обогатяване на туристически сайт:
infotourism.sliven.bg, годишна поддръжка /хостинг.
II. Подобряване на маркетинга на местния туристически продукт
1. Реклама на туристическия продукт на общината чрез участие на туристически
борси и изложения, като Международната туристическа борса „Ваканция и
СПА Експо“-София;
Туристическа борса „Културен туризъм“- Велико
Търново и др.
2. Организиране и провеждане на конкурс за „Рекламен слоган“ и „Рекламно лого
за туризма“ в община Сливен с парични награди, както следва: I място – 1000
лв.; II място – 500 лв.; III място – 250 лв. и поощрителна награда – 250 лв.
3. Изработка и поставяне на обемни букви с надпис от рода на „Аз ♥ Сливен“
4. Реклама в местни, регионални и национални медии за предстоящи атрактивни
събития в града.
5. Участие в Европейски дни на наследството, Нощ на музеите, Нощ на учените и
други инициативи, даващи възможност за популяризиране в България и
страните от Европейски съюз на културно-историческите и природни обекти в
Сливен и региона.
III. Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм
1. Разработване на нови туристически маршрути, включващи разнообразни
форми на туризъм – културен, кулинарен, винен, орнитоложки, фото-туризъм,
планинско колоездене и други.
2. Разработване на нови туристически анимации, които да осигурят по-голяма
атрактивност на културно-исторически обекти, природни забележителности и други,
представляващи интерес за туристите.
3. Рекламиране на новосъздадените маршрути чрез преки контакти с
туроператори, медии и участие на туристически изложения и борси.
IV. Насърчаване на иновации в областта на туризма
1. Подобряване на работата по кампанията „Стани приятел на Сливен”,
включване на нови инициативи и дейности, особено сред младите хора.

V. Повишаване на качеството на туристическия продукт, предлаган в
общината и подобряване качеството на услугите, предлагани в
общинските туристически обекти
1. Координиране на работата на всички, работещи в туристическия бранш, както
и секторите пряко или косвено свързани с него.
2. Провеждане на работни срещи с представителите на туристическия бранш.
3. Организиране на обучения и семинари с цел повишаване на професионалната
подготовка на кадрите в туризма.
4. Стартиране на проект „Интегриран проект за развитие на туризма и
подобряване на културната и туристическа инфраструктура в Община Сливен“, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020.
VI. Търсене на подкрепа от местната общност за създаване на устойчив
туристически продукт
1. Пълна и прозрачна информация за всички дейности, които се реализират в
сферата на туризма в Сливен и ползите за икономиката на града.
2. Включване на НПО, спортни, културни, туристически и други организации в
дейностите, подпомагащи развитието на туризма.
3. Текущо медийно отразяване.
VII. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма;
1. Организиране и провеждане на Фестивал на винарите ”Вино и творчество“ и
съпътстващи го събития.
2. Организиране и провеждане на събитие за отбелязване празника на виното в
Къща-музей на сливенският бит, към РИМ Сливен
3. Организиране и провеждане на Нощ на музеите.
4. Организиране и провеждане на Ден на детето – 1-ви юни.
5. Участие в „Европейска нощ на учените”.
6. Участие в Европейски дни на наследството.
7. Организиране на малки прояви за популяризиране на туризма като част от
големи местни празници, регионални и национални фестивали и събори.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Съгласно чл.60, ал. 1 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на
програмата за развитие на туризма се набират от: средства, предоставени за изпълнение
на целеви програми и проекти, средствата, събрани от туристическия данък, дарения и
помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено
те да постъпят в държавния бюджет.
За постигане на стратегическите цели за развитието на туризма през 2021 г.
на територията на Община Сливен са предвидени съответните дейности, срокове,
изпълнители, контрол и финансово обезпечаване

I. Основен приоритет:
II. Бюджет
Превръщане на дестинация Сливен в атрактивна за още по-голям брой туристи.
Привличане на повече чуждестранни туристи. Удължаване на престоя на туристите чрез
организация на различен тип събития, отговарящи на различния профил на туристите.
Повишаване на качеството на предлагания туристически продукт. Привличане на
различни професионалисти, живеещи в чужбина, родени в Сливен за рекламиране на
дестинация Сливен. Изграждане на устойчиви туристически продукти. Надграждане на
партньорства за популяризиране на туристически потенциал на Сливен и региона. Поактивно включване на местната общност за постигане на ефективни резултати за
развитие на туризма. Стимулиране на икономиката на града и увеличаване на заетостта
на местното население. Повишаване на професионалните умения на работещите в
системата на туризма.

Дейност
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М. Февруари
„Къща на
2021 г.
виното“ при
Крепост Туида
Община Сливен,
Винопроизводители от
м. април
Сливен и
2021 г.
региона,
Обществен
дарителски фонд
2021 г.

2021 г.

Община Сливен

ТИЦ Сливен

Индикатор за
постигнатото
Промотиране на
дестинация
Сливен;
Осъществена
реклама и
установени
контакти с
партньори от
тур. бранш

Стойност

3000

Промотиране на
дестинация
Сливен

2000

Увеличен брой
на гостите на гр.
Сливен

700

Увеличен
туристопоток и
повишаване на
икономическите
показатели за
участниците

2000

Преиздадени
рекламни
материали,
торбички
Актуална
информация,

9200

300

достигаща до
голям брой
ползватели

обогатяване на
туристически сайт:
infotourism.sliven.bg;
Хостинг
Организиране и
провеждане на
конкурс за рекламно
лого и слоган за
Сливен
Изработка и
поставяне на обемни
букви с надпис от
рода на „Аз ♥
Сливен“

Организиране на
събития, посветени на
Нощ на музеите
Организиране на
обща програма за
отбелязване на Деня
на детето
Организиране на
събития, свързани с
Международен ден на
туризма
Организация на
събития, посветени на
Европейски дни на
наследството

2021 г.

Община Сливен;
ТИЦ Сливен

2021г.

Община Сливен;
ТИЦ Сливен

ТИЦ Сливен
Община Сливен
м. май
Музеи
2021 г.
Художествени
галерии
ТИЦ Сливен
Музеи
01.06. 2021 г.
Художествени
галерии
27.09. 2021 г.

Септември
2021 г.

Организация на
събития, посветени на
Европейска нощ на
учените

24
Септември
2021г.

Организация на
събития, посветени на
Празника на Сливен –
Димитровден

Октомври
2021 г.

ТИЦ Сливен
Община Сливен
ТИЦ Сливен
Музеи
Художествени
галерии
ПП”Сините
камъни”
Община Сливен;
ТИЦ Сливен;
Музеи;
Художествени
галерии

ТИЦ Сливен

Популяризиране
на Сливен като
туристическа
дестинация;
Увеличен брой
посетители и
гости на града
Популяризиране
на Сливен като
туристическа
дестинация;
Увеличен брой
посетители и
гости на града

2000

8000

Увеличен брой
на гостите на гр.
Сливен

3000

Увеличен брой
на гостите на гр.
Сливен

1000

Увеличен брой
на гостите на гр.
Сливен

200

Осъществена
реклама и
увеличен
туристопоток

100

Рекламиране на
обектите,
включили се в
събитието в
България и
Европа
Увеличен брой
гости на града

500

Увеличен брой
на гостите на гр.
Сливен

1000

Подобряване на
работата по
кампанията „Стани
приятел на Сливен”.
Организиране на
специално събитие –
теглене на томбола,
изложби и
награждаване.
Реклама на
кампанията.
Доразвиване и
надграждане на
партньорството с
туристическа
платформа I love
Bulgaria, URBO,
EXARC
Разработване и
предлагане на ролеви
игри и Escape room в
Крепост Туида и
обектите на РИМСливен

Общо: лева

м. октомври
2021 г.

Първо
тримесечие
на 2021 г.

2021 г.

ТИЦ Сливен

Община Сливен
ТИЦ Сливен

Община Сливен
ТИЦ Сливен
Крепост Туида
РИМ - Сливен

Увеличен
туристопоток и
увеличени
приходи в музеи
и художествени
галерии
Увеличен брой
на чуждестранни
туристи,
включили се в
кампанията

200

Увеличен
туристопоток и
по-добра
информираност

1000

Увеличен
туристопоток
чрез предлагане
на алтернативни
туристически
услуги и
достигане до
различни
публики

5000

39 200

Забележка: Приходите за обезпечаване на дейностите по Програмата за развитие на
туризма се сформират от приходи от туристически такси, таксите за
категоризация, средства от бюджета на общината, спонсори, дарения, помощи и
целеви програми и проекти. Прогнозните, заложени в проекто бюджета за 2021 г.
са на стойност 45000 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 517
Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества
с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 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 на търговски
дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г., както
следва:
1. „Диагностично-консултативен център 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен;
2. „Диагностично-консултативен център 2-Сливен“ ЕООД гр.Сливен;
3. „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
4. „Обреден комплекс“ ЕООД гр. Сливен;
5. „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД гр. Сливен;
6. „Пътнически превози“ 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 влязло в
сила решение на общинския съвет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 518
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта
на Община Сливен в УПИ ХІІІ-8002, кв.15, с.Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС и чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и И. И. И.
върху следния недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ-8002, кв.15,
целият с площ от 950 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен, чрез изкупуване частта на
Общината, представляваща 350/950 ид.ч. от УПИ ХІІІ-8002, кв.15.
ІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза
на 2050 лева (две хиляди и петдесет 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.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 519
Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите
от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен
за стопанската 2021-2022 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 2021/2022 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 2021/2022 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 2021 / 2022 година.
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.
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. Идентификацията на имотите по КВС (Карта на възстановената
собственост) в ОС „Земеделие” Сливен, да се извършва след представяне
на Решението на Общински съвет Сливен.
10. 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.
11. 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 520
Продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІV, кв.35 в с.Желю войвода, 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. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІV, кв.35, с
площ от 1145 кв.м., отреден за обществено обслужване по плана на с.Желю
войвода, актуван с АОС № 213 от 09.10.2020г.
Начална цена 12460 лева (дванадесет хиляди четиристотин и
шестдесет лв.) без ДДС.
ІІ. Определя 30% от средствата, получени от евентуална продажба на
имота, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в
с.Желю войвода, общ.Сливен.
ІІІ. 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 521
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с.Самуилово и в с.Селиминово, 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. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти- частна общинска собственост, представляващи:
- УПИ VІІ-653, кв.72, с площ от 460 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, общ.Сливен, актуван с АОС № 275
от 11.11.2020г.
Начална цена 4720 лева (четири хиляди седемстотин и двадесет лв.)
без ДДС.
- УПИ V-486, кв.40, с площ от 300 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Селиминово, общ.Сливен, актуван с АОС №
289 от 11.11.2020г.
Начална цена 1820 лева (хиляда осемстотин и двадесет лв.) без ДДС.
ІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Самуилово и в с.Селиминово, общ.Сливен.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 522
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ 2 (две) стаи
с №№220,221 с обща полезна площ 98 кв.м., находящи се на втори етаж
в сграда на бул. „Братя Миладинови“ №18, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ 2 (две) стаи с
№№220,221, с обща полезна площ 98 кв.м., находящи се на втори етаж в
сграда на бул. „Братя Миладинови“ №18, гр. Сливен, на Сдружение
„Тракийско културно-просветно дружество Лазар Маджаров“ със
седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, бул. „Цар Освободител“
бл. 47, вх. Б, ап. 12, вписано в търговския регистър на Агенция по
вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК:……….,
представлявано от Кирил И. Киряков – председател, при следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 50 (петдесет) лева с ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за клуб на юридическо лице с нестопанска
цел.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 1 на настоящото решение условия.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 523
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост, представляващ терен с площ 33 кв. м.,
за разполагане на преместваем обект за продажба на пакетирани
хранителни стоки, безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия,
представляващ част от УПИ I, кв. 170, кв. „Клуцохор“,
(67338.543.5, по КККР на гр. Сливен)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 и
ал. 9, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 17, ал. 2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2021 г., приета с Решение №472 от
28.01.2021 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел IV. „Отдаване под
наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “свободна площ
33 кв. м. от УПИ I, кв. 170, по ПУП на кв. „Клуцохор“, (67338.543.5, по
КККР на гр. Сливен). В графа „площ“ се вписва „33 кв.м.“, а в графа
„Описание“ се вписва „за разполагане на преместваем обект – павилион за
продажба на пакетирани хранителни стоки, безалкохолни напитки, кафе и
захарни изделия.
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, представляващ терен с площ 33 кв.м.,
част от УПИ I, кв. 170, кв. „Клуцохор“, (ПИ 67338.543.5, по КККР на гр.
Сливен), при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 110 (сто и десет) лева без
ДДС;
 Депозит: 110 (сто и десет) лева;

 Стъпка на наддаване: 11 (единадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: павилион за продажба на пакетирани стоки,
безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговци по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен, организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на част от имот по т. 2 и
сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 524
Учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.535.20
(УПИ V, кв.94, кв. „Комлука“) по КККР – Сливен,
ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ № 7
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.34, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен,

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 2021 год., приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на
Общински съвет, гр. Сливен, с учредяване право на строеж за изграждане
на нежилищна сграда на два етажа /H до 8 м./ - обекти за търговия,
обществено обслужване и допустимата съгласно статута на зоната
стопанска дейност със ЗП 244 кв.м. и РЗП 488 кв.м., в която не е включен
сутерен, в ПИ с идентификатор 67338.535.20 по КККР – Сливен,
ул.„Димитър Пехливанов-Добрович“ № 7.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на
възмездно право на строеж за изграждане на нежилищна сграда на два
етажа /H до 8 м./ - обекти за търговия, обществено обслужване и
допустимата съгласно статута на зоната стопанска дейност със ЗП 244
кв.м. и РЗП 488 кв.м., в която не е включен сутерен, върху поземлен имот
- частна общинска собственост с идентификатор 67338.535.20 по КККР гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, последно изменение на КККР засягащо поземления имот
е със Заповед КД-14-20-298/10.07.2007 г., с площ на поземления имот: 1052
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-

Добрович“ № 7, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, съседи:
67338.535.8, 67338.535.14, 67338.535.21, 67338.535.11, по действащия ПУП
на гр. Сливен: УПИ V, кв.94, кв. „Комлука“, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4298/25.01.2021 г.
Начална тръжна цена 129 150 лева (сто двадесет и девет хиляди сто
и петдесет лева) без ДДС.
III. Възлага на кмета на Община Сливен да организира провеждането
на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 525
Съгласуване на маршрутни разписания от Републиканската
транспортна схема от квотата на община Сунгурларе

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1 от
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие община Сунгурларе да проведе конкурс за възлагане
на обществен превоз на пътници по автобусна линия Сливен – Сунгуларе с
МР № 2101, МР№ 2102 и № 2103 от Републиканската транспортна схема,
от квотата на община Сунгурларе.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 526
Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план
на община Сливен“ за имоти в местностите „Дебелата кория“ и
„Каменна алча“, землище гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.127 ал.6, чл.134 ал.1 т.1
и чл.136, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попадат поземлен имот 67338.175.4 в местност
„Каменна алча“ и поземлен имот 67338.175.16 в местност „Дебелата
кория“, землище гр.Сливен с промяна на устройствената зона в „Пп –
устройствена зона предимно за производства“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 527
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за изменение на Общия устройствен план на Община Сливен за имоти
с идентификатори 68864.74.5 и 68864.74.6, местност „Гробищата“,
землище с.Стара река, общ.Сливен и одобряване на задание
и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план
за имоти с идентификатори 68864.74.5, 68864.74.6 и 68864.74.103,
местност „Гробищата“, землище с.Стара река, общ.Сливен
за разширение на съществуващ гробищен парк
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.124б ал.1, чл.134
ал.1 т.1 и т.2 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на
проект за изменение на Общия устройствен план на Община Сливен за
територия, в която попадат поземлени имоти с идентификатори 68864.74.5
и 68864.74.6, местност „Гробищата“, землище с.Стара река, общ.Сливен, с
цел промяна на устройствената зона определена като „Пп - устройствена
зона предимно за производства“ в „Тгп-терени за гробищни паркове“;
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на
проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени
имоти с идентификатори 68864.74.5, 68864.74.6 и 68864.74.103, местност
„Гробищата“, землище с.Стара река, общ.Сливен, с цел промяна
предназначението на имоти 68864.74.5 и 68864.74.6 от земеделски в „За
разширение на съществуващ гробищен парк“, представляващ поземлен
имот 68864.74.103.
Да се спазят следните указания и условия:
 ИОУПО да обхваща имоти с идентификатори 68864.74.5 и
68864.74.6, а ПУП да обхваща имоти с идентификатори 68864.74.5,

68864.74.6 и 68864.74.103, местност „Гробищата“, землище с.Стара река,
общ.Сливен;
 ИОУПО и ПУП да се изработят във фаза окончателен проект;
 ИОУПО и ПУП да се изработят с показатели за устройствена зона,
определена като „Тгп-терени за гробищни паркове“;
 ИОУПО 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 всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
 ИОУПО и ПУП да се съгласуват при необходимост по реда на
чл.127 ал.2 от ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 528
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 НН от
съществуващо табло в ПИ 67338.437.446 /на югозападната граница на ПИ
67338.437.431/, ТП „Башчардак“, ПС „ТЕЦ Сливен“ до ПИ 67338.437.426 и
преминаващ през ПИ 67338.437.446 и ПИ 67338.437.770, общинска
собственост с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт“,
местност „Башчардак“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 529
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за въздушен ел.провод 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 въздушен
електропровод НН от съществуващ стълб №6, ВИ „1“, ТП „Башчардак“ в
ПИ 67338.437.511 до нов стълб в ПИ 67338.437.511, разположен до
източната граница на ПИ 67338.437.719 и преминаващ през ПИ
67338.437.511 и ПИ 67338.437.251, общинска собственост с НТП „за друг
поземлен имот за движение и транспорт“, местност „Башчардак“, землище
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 530
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на с.Ковачите, 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
съществуващо ел.табло на югозападната граница на ПИ 37530.31.30, УНН
трафопост „Ярамли“, извод СН „Ковачите“, ПС „Речица“ до ПИ 37530.30.2
и преминаващ през ПИ 37530.121.294 и ПИ 37530.31.312, общинска
собственост с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, землище
с.Ковачите, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 531
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за оптичен кабел в землищата на с.Тополчане, с.Жельо войвода
и с.Блатец, 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 оптичен кабел в
землищата на с.Тополчане, с.Жельо войвода и с.Блатец, общ.Сливен, като
трасето извън границите на населените места преминава през ПИ
04337.36.391, землище с.Блатец, ПИ 72816.54.386, ПИ 72816.57.291, ПИ
72816.64.283 и ПИ 72816.65.280, землище с.Тополчане и ПИ 29194.21.84,
ПИ 29194.21.1014, ПИ 29194.22.23, ПИ 29194.80.167 и ПИ 29194.86.130,
землище с.Жельо войвода, всички с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“ и „местен път“, общинска собственост и одобрява задание
за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 532
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за оптичен кабел в землищата на с.Калояново и с.Глушник, 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 оптичен кабел в
землищата на с.Калояново и с.Глушник, общ.Сливен, като трасето извън
границите на населените места преминава през ПИ 15237.2.106, землище
с.Глушник и ПИ 35537.19.143, ПИ 35537.18.143, ПИ 35537.30.172 и ПИ
35537.30.132, землище с.Калояново, всички с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, общинска собственост и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 533
Одобряване на задание и разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот
с идентификатор 66041.12.69, м. „Горен Караджаз“,
землище на с. Селиминово, община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 66041.12.69, м. „Горен Караджаз“, землище
на с. Селиминово, община Сливен, с цел промяна на предназначението на
поземления имот от земеделски в „За фотоволтаичен парк“, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 66041.12.69,
м.„Горен Караджаз“, землище на с. Селиминово, 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 534
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.99.39 и
67338.99.41, м. „Кише Дермен“, 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 имоти с идентификатори 67338.99.39 и 67338.99.41, м. „Кише
Дермен“, землище на гр. Сливен и смяна на предназначението им „За
фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори 67338.99.39
и 67338.99.41, м. „Кише Дермен“, 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;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 535
Одобряване на задание и разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот
с 67338.90.7, м. „Бършен“, 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 67338.90.7, м. „Бършен“, землище на гр.
Сливен, с цел промяна на предназначението на поземления имот от
земеделски в „За фотоволтаична централа“, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.90.7,
м.„Бършен“, 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;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 536
Одобряване на задание и разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот
с идентификатор 14275.610.63, м.„Между пътищата“,
землище на с. Гавраилово, община Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с 14275.610.63, м. „Между пътищата“, землище на с.
Гавраилово, община Сливен и отреждането му „За складова и търговска
база“, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 14275.610.63, м.
„Между пътищата“, землище на с. Гавраилово, 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 537
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за имоти 14800.41.16, 14800.41.17,
14800.41.18 и 14800.41.9 и части от имоти 14800.41.14 и 14800.41.232,
м-ст„Клисе кору”, землище с.Гергевец, 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 и във връзка с чл.20а, ал.2 от Закона за опазване
на земеделските земи и чл.3, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план за ПИ 14800.41.16 с НТП „пасище“, ПИ
14800.41.17 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ
14800.41.18 с НТП „пасище“ и ПИ 14800.41.9 с НТП „пасище“ и части от
ПИ 14800.41.14 с НТП „пасище“/проектен идентификатор 14800.41.266/ и
ПИ 14800.41.232 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“/проектен идентификатор 14800.41.268/, местност „Клисе кору”,
землище с.Гергевец, общ.Сливен, с цел промяна предназначението на
земеделските земи и включването им в регулационните граници на
с.Гергевец, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти 14800.41.16, 14800.41.17,
14800.41.18 и 14800.41.9 и части от ПИ 14800.41.14 и 14800.41.232, мст„Клисе кору”, землище с.Гергевец, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
 ПУП да се изработи с показатели за устройствена зона,
определена като „Жм1-жилищна зона разположена върху новоусвоени
територии“;

 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 538
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 420 /четиристотин и
двадесет/ лева на Съюза на българските художници – представителство
Сливен, за реставрация и консервация на паметна плоча на Васил Левски.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „За юбилейни годишнини
на образователни и културни институции“ на Приложение № 9 от бюджета
на община Сливен за 2021 год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда / лева на
СУ „Пейо Яворов“ - гр.Сливен“ - гр.Сливен, за награди, транспорт и
озвучаване, във връзка с домакинството на училището на XIV Национална
олимпиада по гражданско образование.
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 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на кметство с. Николаево, общ.Сливен, за изработване и
откриване на Мемориален знак на Княз Николай Николаевич в селото.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „За юбилейни годишнини
на образователни и културни институции“ 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 30.07.2021 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 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 539
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 150 /сто и петдесет/ лева
на:
1. Р. Т. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………….., за
медикаменти;
2. П. Т. Б. с ЕГН .……… от гр.Сливен, …………….... за
медикаменти;
3. З. Г. А. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….., за
медикаменти.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Я. И. А. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………………., за
съпътстващи, оперативното й лечение, разходи;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Т. М. В. с ЕГН ……… от гр.Сливен, …………………., за
съпътстващи лечението разходи;
2. С. П. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за съпътстващи
оперативното й лечение, разходи;
3. С. И. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………….., за съпътстващи
лечението разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Д. Х. В. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………….., за
лекарства и съпътстващи разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:

1. Й. Щ. П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………., за лекарства и
съпътстващи разходи;
2. С. Д. Р. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за лекарства и
съпътстващи разходи.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. К. Й. Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………, за лечение и
съпътстващи разходи.
2. К. В. О. с ЕГН ………. от с………….., общ.Сливен, ……., за
битови нужди;
3. С. Н. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за лечение и
съпътстващи разходи;
4. Е. Й. И. с ЕГН ………. от с. ………….., общ.Сливен, за
възстановяване на направени разходи за лечение.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева
на Д. В. И. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………… за лечение и
съпътстващи разходи.
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IХ. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.06.2021 г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

