ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 372
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет-Сливен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация както
следва:
§1. Създава нов чл.26а със следното съдържание:
Чл. 26а, ал. 1. При обявено извънредно положение, бедствено
положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация на
територията на община Сливен, председателят на общинския съвет може
да свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване
на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и
виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и
звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които
отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и
гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки
общински съветник.
ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за
провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез
видеоконференция, председателят на общинския съвет може да свика
заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат
решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява
спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник.
ал. 3. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия
се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на
общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
ал. 4. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез
неприсъствено приемане на решения, в защитена зона и/или на електронна
поща се обявява образец на формуляр за неприсъствено гласуване по
дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник
следва да изпрати попълнен формуляр в електронно писмо на електронния
адрес на Общински съвет – Сливен obsavet@sliven.bg, в което посочва
начина /„за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по въпросите,
включени в дневния ред на заседанието на комисията.
В електронното писмо общинските съветници могат да излагат
мотиви за начина, по който гласуват.
ал. 5. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските
съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в
който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници.
Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са
заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се
прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия
с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените
заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на
председателите на постоянни комисии и протоколиста.
ал. 6. При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват
установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за
приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и
проектите за решения на общинските съветници, а необходимата
организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
§2. Създава се нов чл. 32а със следния текст:
ал. 1. В случаите на обявено извънредно положение, бедствено
положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация на
територията на община Сливен, председателят на общинския съвет може
да свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и
лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез
видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските
съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на
изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник.

ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за
провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция,
председателят на общинският съвет може да свика заседание от
разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване
по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично
гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване
на всеки общински съветник.
ал. 3. За идентифициране участието и начина на гласуване на
общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, При
провеждане на заседания,чрез видеоконференция, в защитена зона и/или на
електронна поща заедно с материалите за заседанието ще се обявяват
кодове и данни, необходими за провеждането му. В началото на
заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване
на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
ал. 4. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и
пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако
общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде
закрито.
ал. 5. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на
решения, в защитена зона заедно с материалите се обявява формуляр за
неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва
да изпрати попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес
на Общински съвет - Сливен obsavet@sliven.bg, в което посочва начина
/„за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените
проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието.
В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за
начина, по който гласуват.
ал. 6. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските
съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в
който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници.
Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са
заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се
прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени
решения.
ал. 7. При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват
установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за
приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и
проектите за решения на общинските съветници, а необходимата
организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
ал. 8. Дневният ред и протоколите от дистанционните заседания се
разгласяват по реда на този правилник и се публикуват на електронната

страница на Общински съвет - Сливен, а заседанията могат да се излъчват
на електронната страница при осигурена техническа възможност за това.
ал. 9. Към дневния ред на насроченото заседание на електронната
страница на Общински съвет Сливен се обявява и имейл адрес за
предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на
граждани, представители на юридически лица, на институции и
журналисти.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 373
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
ноември 2020 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2020 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за
заплати през 2020 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.

5. Приложение № 3A - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 374
Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. (актуализирана)
в частта за местните дейности на Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2021-2023
(актуализирана) в частта за местните дейности на Община Сливен.

г.

Приложения:
1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2020-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 2 – Индикативен годишен разчет за сметки за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд.
3. Приложение № 3 – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намерения
за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 20212023 г. на община Сливен.
4. Приложение № 4 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР I - СЛИВЕН” ЕООД – Сливен).
5. Приложение № 5 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020г. - 2022 г. и за

активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
I - СЛИВЕН” ЕООД – Сливен).
6. Приложение № 6 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР II - СЛИВЕН” ЕООД – Сливен).
7. Приложение № 7 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
II - СЛИВЕН” ЕООД – Сливен).
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите - „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД.
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и
разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите („ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД – Сливен).
10. Приложение № 10 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите - „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД.
11. Приложение № 11 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите - „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД.
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите - „Пътнически превози” ЕООД.
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за активите и пасивите - „Пътнически превози” ЕООД.
14. Приложение № 14 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите
и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза
за приходите и разходите („ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - 1 СЛИВЕН” ЕООД –
Сливен).

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

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 375
Изменение 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 2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение 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 2020
г., както следва:
№

Наименование на разходите за 2020 г.

Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на
съдове за отпадъци, в т.ч.:
1.1 Събиране и транспортиране на отпадъци от oбщина Сливен
1.2 Събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
1

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване мониторинг на депа или други
2
съоръжения за третиране на отпадъци вкл. отчисления по
чл.60 и чл.64 в т.ч.:
Предварително третиране (сепариране) преди депониране на
2.1
битови отпадъци
Депониране на битови отпадъци на регионално депо за
2.2
неопасни отпадъци.

лв.
4 147 500
4 140 000
7 500

4 673 572
1 440 000
375 178

2.3 Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол в т.ч.:
Мониторинг на регионално депо
Абонамент за информационнa система Депо Инфо
Транспорт на инфилтрат РДНО
Пречистване на инфилтрат РДНО
Технически и консултантски услуги РДНО
2.4 Следексплоатационни грижи за закрито ДНО, Сотиря в т.ч.:
Mониториг въздух и води нa закрито ДНО с.Сотиря
Mониториг слягане нa закрито ДНО с.Сотиря
Транспорт на инфилтрат закрито ДНО, с.Сотиря
Пречистване на инфилтрат закрито ДНО, с.Сотиря
Oхрана на закрито ДНО с.Сотиря
Ел.енергия ДНО

51 635
8 518
610
12 530
3 317
26 660
221 684
6 000
900
17 860
3 782
189 142
4 000

2.5 Консултантски услуги за съоръжения за третиране на отпадъци
2.6 Обезпечения по чл.60 от ЗУО
2.7 Отчисления по чл.64 от ЗУО

1 700
32 851
2 550 524

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
т.ч.:
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
гр.Сливен
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр.
Сливен.
Почистване на нерегламентирани сметища
Почистване гр.Кермен и селата
Други дейности по ООС
Всичко текущи разходи

4

Капиталови разходи в т.ч.

Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
зелени и биоотпадъци и доставка на техника и оборудване
4.2 Кошове за отпадъци за употреба на открито
4.1

1
2
3
4
5
6

Очаквани приходи в т.ч.:
Такса битови отпадъци
Недобори
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ
за предв. третир. на БО (сепариране), в т.ч. ДДС
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ
за Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
зелени и биоотпадъци и доставка на техника и оборудване
Възстановими разходи от отчисления (чл.64 ЗУО ) към РИОСВ
за консултантски услуги за съоръжения за третиране на
отпадъци
Възстановими разходи от отчисления към РИОСВ за
консултантски услуги за РДНО Ямбол

1 820 740
1 274 640
9 800
110 000
190 000
236 300
10 641 812
13 537
812
2 860 000
36 000
10 145 894
4 300 000
650 000
1 440 000
2 860 000
1 200
26 660

7

Възстановяване на внесени отчисления за 2018 г. за постигнати
цели 74% ограничаване на количествата депонирани битови
биоразградими отпадъци
Дофинансиране от общинския бюджет

868 034

3 391 918

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение. Мотиви: Защита на особено важен
интерес. Закъснение на изпълнението може да доведе до значителна
вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 376
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска
от Регионална инспекция по околната среда и водите, ползване
на средства от натрупаните отчисленията по чл. 64 от ЗУО

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска
сумата от 57 564 лв. с ДДС от натрупаните отчисленията по чл. 64 от ЗУО,
необходими както следва:
1.1. За изготвяне на Технически спецификации по смисъла на ЗОП за
обществени поръчки с предмет: „Проектиране, авторски надзор и СМР за
изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и
биоразградими отпадъци с капацитет 2 600 т/г. – първи етап 1 300 т/г.“,
„Доставка на машини и оборудване на компостираща инсталация”, План за
използване на получен краен продукт-компост, План за третиране на
остатъчен отпадък от производтвото на компост, Схема за контрол на
качеството на компоста и проект за обект „Инсталация за компостиране на
зелени отпадъци с капацитет 1300 т/год. в УПИ ХХХIХ, кв.11,
Промишлена зона, гр.Сливен“ на стойност 21 420 лв. с ДДС.
1.2. За Работен проект за обект „Инсталация за компостиране на
зелени отпадъци с капацитет 1300 т/год. в УПИ ХХХIХ, кв.11,
Промишлена зона, гр.Сливен“ на стойност 34 944 лв. с ДДС.
1.3. За Технологична схема в едно с технологична записка касаеща
третиране на строителни отпадъци“ за ИП „Изграждане на площадка за
третиране на строителни отпадъци в Имот 67338.78.1 по плана на
гр.Сливен“ 1 200 лв. с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за дейностите по т.1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 377
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.

На основание на чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал.1
на Закона за местните данъци и такси и чл. 16, ал. 1 на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставени права на територията на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и
поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2021 г.,
както следва:
№
1
2
2.1
2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6

Наименование на разходите
Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове
за отпадъци
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване мониторинг на депа или други съоръжения за
третиране на отпадъци вкл. отчисления по чл.60 и чл.64 в т.ч.:
Предварително третиране (сепариране) преди депониране на битови
отпадъци
Депониране на битови отпадъци на регионално депо за неопасни
отпадъци.
Поддържане и експлоатация РДНО, Ямбол
Следексплоатационни грижи за закрито ДНО,Сотиря.
Консултантски услуги други съоръжения за третиране на отпадъци
Поддържане на площадка "Б-Б куб"

4 794 060
6 468 765
1 860 480
518 076
204 700
358 000
20 000
10 000

2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Обезпечения по чл.60 от ЗУО
31 239
Отчисления по чл.64 от ЗУО
2 878 200
Непредвидени (10%)
588 070
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в т.ч.:
2 203 436
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
1 421 217
гр.Сливен
Зимно почистване на уличната мрежа в гр. Сливен.
100 819
Почистване на замърсени с отпадъци терени в землищата на
216 000
населените места.
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване в
191 000
гр.Кермен и селата
Други дейности по ООС
274 400
Всичко текущи разходи
13 466 261
Капиталови разходи
1 723 000
Всичко текущи и капиталови разходи
15 189 261
Очаквани приходи
8 143 480
Дофинансиране от общинския бюджет
7 045 781

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 378
Определяне на състава на одитния комитет в Община Сливен
за мандат 2021-2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в
организациите от публичния сектор,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Определя тричленен Одитен комитет в Община Сливен за мандат
2021-2023 г. в състав:
- Анелия П. Грудева
- Ивелина П. Ж. – Радева
- Диян И. Донев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 379
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, чл.7 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по
наркотични вещества – Сливен и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§1. Одобрява състава на Общински съвет по наркотични вещества,
както следва:
1. Пепа Димитрова-Чиликова - Община Сливен, зам.-кмет
„Хуманитарни дейности”
2. Валя Радева - Община Сливен, секретар на Община Сливен
3. д-р Димитър Павлов - Общински съвет, Комисия по
здравеопазване, социална и жилищна политика
4. д-р Юлия Бянкова - МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, лекар
5. Стела Бояджиева - РУО на МОН, ст. експерт
6. Лилия Радева - МКБППМН, секретар
7. Борил Димитров - Областен съвет на БЧК, специалист „Младежки
дейности”
8. д-р Екатерина Кертикова - РЗИ, главен инспектор
9. Светлана Савова - отдел„Закрила на детето”, социален работник
10. Пламена Петкова - Младежки дом, директор
11. Радка Първанова - Окръжен съд, съдия
12. Виолета Калайджиева - Окръжна прокуратура, прокурор
13. Милко Гашев - Окръжна следств. Служба, следовател

14. Мирослав Стоянов - ОД на МВР, експерт
15. Тихомир Димов - ОД на МВР, експерт
16. Петко Георгиев - ТД на Агенция „Митници”, ст. инспектор
17. Станка Павлова
18. Евгения Петкова - под. 22220 – Сливен, психолог
19. Тянка Динева - РД „Соц. подпомагане”, юрист
§2. За председател на ОбСНВ избира Пепа Димитрова-Чиликова зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, а за секретар избира Станка Павлова.
§ 3. Отменя решения на ОС 199/26.04.2012 г. и №77/28.01.2016 г.
§ 4. На основание чл.61, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението със следните мотиви: защита на особено важни
обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението, които
могат да доведат до настъпване на значителни или трудно поправими
вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 380
Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Сливен
за периода 2020 г. - 2027 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма за енергийна ефективност на община Сливен за
периода 2020 г. - 2027 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 381
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.

На основание чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен – 2020 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 382
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през третото тримесечие на 2020 година на Председателя
на Общински съвет Сливен и на Кмета на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен през третото тримесечие на 2020 год.
2. ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на община Сливен през третото
тримесечие на 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 383
Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закона
за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за
таксиметров превоз на пътници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 49/19.12.2019 г. на Общински съвет Сливен.
2. Определя 340 броя таксиметрови автомобили, които да работят на
територията на Община Сливен.
3. Ред и условия за разпределение на броя автомобили по т.2
3.1. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се
издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно
лице по ред определен в чл.24а от Закон за автомобилните превози.
3.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по
общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на
неговата валидност.
3.3. Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на
пътници се извършва при наличие на незает брой на работещите
таксиметрови автомобили от утвърдения по т.2 от настоящото решение.
3.4. Разпределението на общия брой таксиметрови автомобили
между превозвачите се осъществява в условията на лоялна конкуренция,
без да се създава монополно положение в полза на един или няколко
превозвача.
4. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
територията на Община Сливен

4.1. минимални цени за 1 км./пробег
- дневна тарифа – 0,78 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
4.2. максимални цени за 1 км./пробег
- дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег
4.3. първоначалната такса не може да надвишава цената на 1
км./пробег по съответната тарифа в населеното място с повече от 50 %
4.4. цената на една минута престой, не може да надвишава 50% от
цената на 1 км./пробег по съответната тарифа

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 384
Отпускане на безлихвена допълнителна парична вноска
в размер на 5 000 лв. на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен
за срок от две години
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1 от
Търговския закон и чл. 14, т. 7 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. Дава съгласие за отпускане на безлихвена допълнителна парична
вноска на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен в размер на 5 000 (пет
хиляди) лева, за срок от 2 (две) години за закупуване на агрегат за
хладилна камера, необходим за обезпечаване дейността на дружеството.
2. Средствата да се осигурят и отразят в бюджета на общината.
3. В едномесечен срок от закупуване на агрегата, „Обреден
комплекс” ЕООД, гр. Сливен да предостави на Кмета на Община Сливен
разходооправдателен документ за целевото изразходване на отпуснатите
средства.
4. Управителят на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен да
предприеме мерки за осигуряване плащането на задължението.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното
изпълнение се допуска поради необходимостта от обезпечаване дейността
на дружеството, с което ще бъде защитен обществения интерес.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 385
Даване на предварително съгласие за промяна предназначението
на общински терен-земеделска земя за включване в строителните граници
на с. Гергевец, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.25, ал.3, т.3, т.4 и чл.25, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на
следните имоти и части от имоти, във връзка с разширение на
регулационните граници на с. Гергевец, общ. Сливен:
- ПИ 14800.41.9 с нтп: пасище, с площ 573 кв.м., актуван с АПОС №
97/14.10.2020г.;
- Част от ПИ 14800.41.14 с нтп: пасище, актуван с АПОС №
98/14.10.2020г., с площ на частта 14 671 кв.м., с проектен идентификатор
14800.41.266;
- ПИ 14800.41.16 с нтп: пасище, с площ 7 091 кв.м., актуван с АПОС
№ 99/14.10.2020г.;
- ПИ 14800.41.18 с нтп: пасище, с площ 6925 кв.м., актуван с АПОС
№ 100/14.10.2020г.;
- ПИ 14800.41.17 с нтп: за селскостоп., горски, ведомствен път, с
площ 110 кв.м.;
- Част от ПИ 14800.41.232 с нтп: за селскостоп.,горски, ведомствен
път, с площ на частта 490 кв.м., с проектен идентификато 14800.41.268.

2. Определя тригодишен срок на валидност на предварителното
съгласие.
3. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична
общинска собственост в частна, след промяна предназначението на
цитираните в т.1 поземлени имоти.
4. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска собственост”
да състави нови актoве за общинска собственост за новообразуваните
имоти.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 386
Изменение на Решение № 286 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен
за прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ
между Община Сливен и физическо лице, във връзка
с прилагане на влязъл в сила устройствен план

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния
кодекс,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №
286 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен, като навсякъде след името
на „Р. П. Я.“ се добавя „и З. А. З.“. В останалата си част Решението остава
непроменено.
ІІ. Поправката да бъде отразена и във всички следващи документи по
процедурата за прилагане на ПУП.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 387
Прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 и чл.199 от Закона за
устройство на територията между Община Сливен и физически лица,
във връзка с прилагане на влязъл в сила устройствен план

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и чл.35 ал.4, т.2
от Закона за общинска собственост, във връзка с §8, ал.2, т.1 и чл.199, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.41 и чл.42 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.6,
ал.1 от Закона за общинска собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като се добавя:
I.1. В раздел IV „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5
и чл.17 от Закона за устройство на територията”:
- терен с площ 2 кв.м., представляващ част от улица ПИ 67338.532.89
по плана на ЦГЧ, гр.Сливен;
- терен с площ 6 кв.м., представляващ част от улица ПИ 67338.532.88
по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.
I.2. В раздел VII „Сделки по придобиване от страна на Община
Сливен на недвижими имоти, собственост на физически и юридически
лица“ терен с площ 2 кв.м., част от ПИ 67338.532.91, по плана на ЦГЧ, гр.
Сливен – собственост на Н. С. С. и В. С. С.
II. Обявява за частна общинска собственост, общински имоти с площ
от 2 кв.м., представляващ част от улица ПИ 67338.532.89 и площ от 6 кв.м.
представляващ част от улица ПИ 67338.532.88 по плана на ЦГЧ, гр.
Сливен, за които части няма съставени актове за общинска собственост.

Съгласно чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост – „не се
съставят актове за общинска собственост за временни постройки, улици,
площади, общински пътища, и други линейни обекти на техническата
ифраструктура, освен ако в специален закон не е предвидено друго“.
III.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Н. С. С. и В. С.
С., правото на собственост на:
- общински терен с площ от 2 кв.м., представляващ част от улица ПИ
67338.532.89 за урегулиране на ПИ 67338.532.91 по плана на ЦГЧ, гр.
Сливен. Оценката на частта от 2 кв.м., изготвена от оценител на имоти
възлиза на 185,38 лв. (сто осемдесет и пет лева и тридесет и осем ст.), без
ДДС.
- общински терен с площ от 6 кв.м., представляващ част от улица ПИ
67338.532.88 за урегулиране на ПИ 67338.532.91 по плана на ЦГЧ, гр.
Сливен. Оценката на частта от 6 кв.м., изготвена от оценител на имоти
възлиза на 556,14 лв. (петстотин петдесет и шест лева и четиринадесет
ст.), без ДДС.
ІII.2. Дава съгласие Н. С. С. и В. С. С. да прехвърлят на Община
Сливен, част от 2 кв.м. от собственият им ПИ 67338.532.91, по плана на
ЦГЧ, гр. Сливен. Оценката на частта от 2 кв.м., изготвена от оценител на
имоти възлиза на 189,84 лв. (сто осемдесет и девет лева и осемдесет и
четири ст.), без ДДС.
IV. Н. С. С. и В. С. С. да заплатят на Община Сливен разликата в
цената на прехвърляните имоти, равняваща се на 551,68 лв. (петстотин
петдесет и един лева и шестдесет и осем ст.), без ДДС.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
заинтересованите лица - Н. С. С. и В. С. С.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост на имотите по т.ІII.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 388
Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.17, ал.5 и
чл.199 от ЗУТ, между Община Сливен и физически лица, във връзка с
проект за ПУП за обхвата на ПИ с идентификатор 67338.546.18 по
КККР – гр. Сливен, кв.210 по плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и
чл.35 ал. 4, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.17, ал.5 и чл.199, ал.1 от ЗУТ, чл. 39,
ал.1, чл.41, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва:
1. Раздел IV „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 и
чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Сливен с терен с площ 61 кв.м.,
представляващ реална част от ПИ 67338.546.100, с нтп: за второстепенна
улица.
2. Раздел VII „Сделки по придобиване от страна на Община Сливен
на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица“ с
терен с площ 37 кв.м., представляващ реална част от ПИ 67338.546.18, нтп:
ниско застрояване (до 10 м.), собственост на физически лица.
IІ. Дава съгласие:
1. Община Сливен да прехвърли на Д. И. К., Р. Л. З. и Т. К. Т.,
правото на собственост върху реална част с площ 61 кв.м. от ПИ с
идентификатор 67338.546.100, с площ 2658 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
„Клуцохор“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за второстепенна улица по КККР – гр. Сливен,
предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.546.18, с площ 564 кв.м.,

трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с цел прилагане на плана за улична
регулация.
Оценката на реална част с площ 61 кв.м. от ПИ с идент.
67338.546.100, изготвена от оценител на имоти възлиза на 5 654,09 лв. (пет
хиляди шестстотин петдесет и четири лв. и девет ст.), без ДДС.
2. Д. И. К., Р. Л. З. и Т. К. Т. да прехвърлят на Община Сливен
правото на собственост върху реална част с площ 37 кв.м. от ПИ с
идентификатор 67338.546.18, с площ 564 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), попадаща в обхвата на улица от о.т. 811 до о.т. 811а и предаваща
се към ПИ с идентификатор 67338.546.56, с площ 722 кв.м., трайно
предназначение на територията: за второстепенна улица, с цел прилагане
на плана за улична регулация.
Оценката на реална част с площ 37 кв.м. от ПИ с идент. 67338.546.18,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 3 569,76 лв. (три хиляди
петстотин шестдесет и девет лв. седемдесет и шест ст.), без ДДС.
III. Д. И. К., Р. Л. З. и Т. К. Т. да заплатят на Община Сливен
разликата в цената на прехвърляните имоти, равна на 2 084,33 лв. (две
хиляди осемдесет и четири лв. тридесет и три ст.), без ДДС.
IV. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска
собственост, реална част с площ 61 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.546.100, предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.546.18, с цел
прилагане на плана за улична регулация.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
Д. И. К., Р. Л. З. и Т. К. Т.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотите по
т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 389
Даване съгласие за разделяне на поземлен имот
с идентификатор № 67338.843.1 – публична общинска собственост
в землището на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл.78а от Правилника за приложение на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението относно даване съгласие за разделяне на
поземлен имот с идентификатор № 67338.843.1 – публична общинска
собственост в землището на гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 390
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в поземлен имот с идентификатор 67338.420.135,
м.„Барутни погреби“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.36 от Закона за собствеността и чл.33, ал.1, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел VI „Прекратяване на съсобственост” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2020 г., приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет –
Сливен, с 14/1014 ид.части от поземлен имот с проектен идентификатор
67338.420.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
адрес на имота: гр.Сливен, м.„Барутни погреби“, целия с площ от 1014
кв.м, съгласно скица-проект № 15-964409-16.10.2020 г. на СГКК – гр.
Сливен, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно
предназначение
на
територията:
урбанизирана,
при
граници:
67338.420.136, 67338.420.158, 67338.420.159, 67338.420.160, 67338.420.134,
67338.420.110, актувани с АЧОС № 4277/20.10.2020 г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и И. К. Д. с ЕГН ……… от друга, върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 67338.420.135 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен,
м.„Барутни погреби“, целия с площ от 1014 кв.м, съгласно скица-проект №

15-964409-16.10.2020 г. на СГКК – гр. Сливен, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при граници: 67338.420.136, 67338.420.158, 67338.420.159,
67338.420.160, 67338.420.134, 67338.420.110, актувани с АЧОС №
4277/20.10.2020г., идентичен с УПИ XXII-135 (двадесет и две за сто
тридесет и пет), кв.509 (петстотин и девет), по ПУП на м.„Барутни
погреби“, гр. Сливен, одобрен с Решение № 1629/29.01.2015г. на
Общински съвет Сливен, чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 14/1014 ид. части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 257
лв. (двеста петдесет и седем лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 391
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване
частта на Община Сливен в УПИ V, кв. 4, с. Гергевец, 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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: 267/867 ид.ч. от УПИ
V, кв.4, целият с площ от 867 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Гергевец, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Д. А. Д.
върху следния недвижим имот, представляващ УПИ V, кв.4, целият с площ
от 867 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.
Гергевец, общ.Сливен, с искане за прекратяване на съсобствеността чрез
изкупуване частта на Общината, представляваща 267/867 ид. ч. от УПИ V,
кв.4.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 2400 лева (две хиляди и четиристотин лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 392
Безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на държавата
на имоти общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл. 34а, ал.5 и чл.43, ал.1 от Закона за държавната собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Добавя нов раздел XI Дарения към приетата с Решение №64 от
30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сливен Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.
II. Включва в раздел XI Дарения следните поземлени имоти:
1. ПИ 36779.41.233 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 2.146 дка
2. ПИ 36779.55.237 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.536 дка
3. ПИ 36779.55.85 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 2.870дка
4. ПИ 36779.55.445 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.078 дка
5. ПИ 36779.55.446 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.251 дка
6. ПИ 36779.41.733 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 1.484 дка
7. ПИ 36779.41.734 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.113 дка
8. ПИ 36779.41.715 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.112 дка

9. ПИ 36779.55.713 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.216 дка
10. Общинска площ в размер на 3.809 дка, попадаща в УПИ I – „За
техническа инфраструктура” в кв.65, УПИ – „За ж.п. ареал” в кв.114 и
проектна улица в обхвата на о.т. 304 по изменение на регулационен и
застроителен план на гр. Кермен.
III. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Държавата правото на собственост върху следните имоти имоти публична общинска собственост:
1. ПИ 36779.41.233 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 2.146 дка
2. ПИ 36779.55.237 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.536 дка
3. ПИ 36779.55.85 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 2.870дка
4. ПИ 36779.55.445 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.078 дка
5. ПИ 36779.55.446 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.251 дка
6. ПИ 36779.41.733 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 1.484 дка
7. ПИ 36779.41.734 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.113 дка
8. ПИ 36779.41.715 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.112 дка
9. ПИ 36779.55.713 нтп: за селскостопански, горски, ведомствен път,
площ 0.216 дка
10. Общинска площ в размер на 3.809 дка, попадаща в УПИ I – „За
техническа инфраструктура” в кв.65, УПИ – „За ж.п. ареал” в кв.114 и
проектна улица в обхвата на о.т. 304 по изменение на регулационен и
застроителен план на гр. Кермен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 393
Безвъзмездно предоставяне на държавата правото на собственост
върху язовир, публична общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Държавата правото на собственост върху язовир, публична общинска
собственост, поземлен имот с идентификатор № 30990.51.303 (скица №
15-680861-29.07.2020 г.), площ 24.121 кв. м., находящ се в местност „Узун
белмя”, с. Злати войвода 2, при граници на имота: 30990.51.340,
30990.51.304, 30990.51.328 и 30990.51.302 и АОС № 90 от 05.09.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 394
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.514.55
(УПИ IV, кв.108, ЦГЧ) по КККР-Сливен, ул. „Тунджа“ № 1, град Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I - „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год.,
приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет, гр. Сливен, с
ПИ с идентификатор 67338.514.55 по КККР - гр. Сливен, с площ от 266
кв.м., адрес: гр. Сливен, ул. „Тунджа“ № 1, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.514.55 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-395/13.08.2013 г. на началника на СГКК
– Сливен, с площ на поземления имот: 266 кв.м., адрес на поземления
имот: гр. Сливен, ул. „Тунджа“ № 1, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), съседи: 67338.514.45, 67338.514.54, 67338.514.57, 67338.514.56,
67338.514.44, УПИ IV, кв.108 - по ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен, актуван с акт
за частна общинска собственост № 3883/11.10.2018 г.
Начална тръжна цена 91 480 лв. (деветдесет и една хиляди
четиристотин и осемдесет лв.), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да организира провеждането
на публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 395
Продажба на имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.563.183
(УПИ VIII, кв.489, кв. „Даме Груев“) по КККР-Сливен,
ул. „Филип Тотю“ № 3, град Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I - „Продажба“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год.,
приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет, гр. Сливен, с
ПИ с идентификатор 67338.563.183 по КККР - гр. Сливен, с площ от 290
кв.м., адрес: гр. Сливен, ул. „Филип Тотю“№ 3, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.563.183 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ на
поземления имот: 290 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул.
„Филип Тотю“№ 3, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи:
67338.563.178, 67338.563.206, 67338.563.189, 67338.563.230, УПИ VIII,
кв.489 - по ПУП на кв.“Даме Груев“, гр. Сливен, актуван с акт за частна
общинска собственост 3358/26.08.2015 г.
Начална тръжна цена 32 210 лв. (тридесет и две хиляди двеста и
десет лв.), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да организира провеждането
на публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 396
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от закона за общинската собственост
и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет
гр. Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 год. със следните поземлени имоти общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.413.314 с площ от 580 кв.м,
начин на трайно ползване: ниско застрояване, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, м. „Суха чешма”, актуван с АОС № 4194/
11.05.2020 г., землище на гр.Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.662 с площ от 808 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, м. „Баш
чардак”, актуван с АОС № 4251/11.08.2020 г., землище на гр.Сливен.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.663 с площ от 953 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, м. „Баш
чардак”, актуван с АОС № 4250/11.08.2020 г., землище на гр.Сливен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.413.314 с площ от 580 кв.м,
начин на трайно ползване: ниско застрояване, трайно предназначение на

територията: урбанизирана, м. „Суха чешма”, актуван с АОС № 4194/
11.05.2020 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 7800 /седем хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.662 с площ от 808 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, м. „Баш
чардак”, актуван с АОС № 4251/11.08.2020 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 5700 /пет хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.663 с площ от 953 кв.м,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, м. „Баш
чардак”, актуван с АОС № 4250/11.08.2020 г., землище на гр.Сливен.
Начална цена: 6700 /шест хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 397
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I Продажба на приетата от Общински съвет
гр. Сливен Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 год. със следните поземлени имоти общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.453 с площ от 4754
кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска,
м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3790/08.05.2018 г., землище на
гр.Сливен
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.461 с площ от 546 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 4253/
11.08.2020 г., землище на гр.Сливен
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.462 с площ от 675 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 4254/
11.08.2020 г., землище на гр.Сливен
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.715 с площ от 1033
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/,
м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 4252/11.08.2020 г., землище на
гр.Сливен

II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.453 с площ от 4754
кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска,
м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 3790/08.05.2018 г., землище на
гр.Сливен
Начална цена: 33000 /тридесет и три хиляди/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.461 с площ от 546 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 4253/
11.08.2020 г., землище на гр.Сливен
Начална цена: 3800 /три хиляди и осемстотин/ без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.462 с площ от 675 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 4254/
11.08.2020 г., землище на гр.Сливен
Начална цена: 4700 /четири хиляди и седемстотин/ без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.715 с площ от 1033
кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на
територията: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/,
м.„Баш чардак”, актуван с АОС № 4252/11.08.2020 г., землище на
гр.Сливен
Начална цена: 7200 /седем хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 398
Продажба на имот - частна общинска собственост, с идентификатор
№ 67338.420.203 в местност „Барутни погреби“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г., приета с
Решение № 64 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен, поземлен
имот с идентификатор 67338.420.203 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на ИД на АК, адрес на имота: гр.Сливен, м. „Барутни
погреби“, с площ от 474 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при
граници: 67338.420.179, 67338.420.208, 67338.420.202, 67338.420.204,
67338.420.205, 67338.420.178, актуван с АОС № 4272/07.10.2020 г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливен,
местност „Барутни погреби“, с идентификатор № 67338.420.203 по
Кадастралната карта на гр.Сливен, с площ от 474 кв.м., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 2890383, кв.505,
при съседи: 67338.420.179, 67338.420.208, 67338.420.202, 67338.420.204,
67338.420.205, 67338.420.178, актуван с АОС № 4272/07.10.2020г.

Начална тръжна цена 8 400 лв. (осем хиляди и четиристотин лв.), без
ДДС.
III. 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 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 399
Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се
в местност „Лозарски връх“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.26, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І – Продажба, се добавят:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.419.194 с площ 374 кв.м.
(триста седемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, СО „Изгрев“, местност „Лозарски връх“, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4239/07.07.2020г.;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.419.47 с площ 339 кв.м.
(триста тридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к.8800, СО „Изгрев“, местност „Лозарски връх“, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4238/07.07.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имотите частна общинска собственост, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 67338.419.194 с площ 374 кв.м.
(триста седемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, СО „Изгрев“, местност „Лозарски връх“, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4239/07.07.2020г.
Начална тръжна цена 10 730 лева (десет хиляди седемстотин и
тридесет лв.) без ДДС
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.419.47 с площ 339 кв.м.
(триста тридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес:
гр. Сливен, п.к.8800, СО „Изгрев“, местност „Лозарски връх“, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4238/07.07.2020г.
Начална тръжна цена 9 730 лева (девет хиляди седемстотин и
тридесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търг и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 400
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ
УПИ ХХVІ, кв.4, с.Гергевец, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ ХХVІ в кв.4, с
площ от 760 кв.м., отреден за жилищно строителство по ПУП на
с.Гергевец, общ.Сливен, актуван с акт за частна общинска собственост №
95 от 08.04.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ, УПИ ХХVІ в кв.4, с
площ от 760 кв.м., отреден за жилищно строителство по ПУП на
с.Гергевец, общ.Сливен, актуван с акт за частна общинска собственост №
95 от 08.04.2020г.
Начална цена 5900 лева (пет хиляди и деветстотин лв.) без ДДС
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 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 401
Продажба на имоти- частна общинска собственост, находящи се
в с. Самуилово и в с. Крушаре, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020г.на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавят:
1. УПИ ІV-658, кв.72, с площ от 310 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, общ.Сливен, актуван с АОС № 273
от 31.08.2020г.
2. УПИ V-783, кв.77в, с площ от 580 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Крушаре, общ.Сливен, актуван с АОС № 231
от 31.08.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти- частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ІV-658, кв.72, с площ от 310 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, общ.Сливен, актуван с АОС № 273
от 31.08.2020г.
Начална цена 3334 лева (три хиляди триста тридесет и четири лв.)
без ДДС.
2. УПИ V-783, кв.77в, с площ от 580 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Крушаре, общ.Сливен, актуван с АОС № 231
от 31.08.2020г.

Начална цена 4224 лева (четири хиляди двеста двадесет и четири
лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 402
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с. Самуилово, с. Крушаре и в с. Глуфишево, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя:
1. УПИ ІІ-662, кв.73, с площ от 315 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 266 от
16.06.2020 г.
2. УПИ ІІІ-663, кв.73, с площ от 330 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 267 от
16.06.2020 г.
3. УПИ VІІІ-6, кв.9, с площ от 1095 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Крушаре, актуван с АОС № 216 от 18.04.2018г.
4. УПИ ІІІ-230, кв.39, с площ от 460 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Глуфишево, актуван с АОС № 14 от
26.09.2002г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти- частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ІІ-662, кв.73, с площ от 315 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 266 от
16.06.2020г.
Начална цена 3246 лева (три хиляди двеста четиридесет и шест лв.)
без ДДС.

2. УПИ ІІІ-663, кв.73, с площ от 330 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, актуван с АОС № 267 от
16.06.2020г.
Начална цена 3400 лева (три хиляди и четиристотин лв.) без ДДС.
3. УПИ VІІІ-6, кв.9, с площ от 1095 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Крушаре, актуван с АОС № 216 от 18.04.2018г.
Начална цена 7975 лева (седем хиляди деветстотин седемдесет и пет
лв.) без ДДС.
4. УПИ ІІІ-230, кв.39, с площ от 460 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Глуфишево, актуван с АОС № 14 от
26.09.2002г.
Начална цена 3360 лева (три хиляди триста и шестдесет лв.) без
ДДС.
ІІ. 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 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 403
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващи поземлени имоти: 67338.405.79, местност „Андреева
чешма“, землище гр. Сливен и 46694.70.143, местност „Над село“,
землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
1. Поземлен имот 67338.405.79, с площ от 869 кв.м по
кадастралната карта на гр.Сливен, местност „Андреева чешма” с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м/, цена 11 870 лв.
2. Поземлен имот 46694.70.143, с площ от 932 кв.м по плана на
новообразуваните имоти на с.Малко Чочовени, общ. Сливен, местност
„Над село” с трайно предназначение: земеделска територия и начин на
трайно ползване: параграф §4, цена 1 580 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 404
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имот–публична общинска собственост с проектен идентификатор
67338.48.68 по кадастралната карта на гр.Сливен, образуван
от ПИ 67338.48.59, м.„Сливенски кър“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.6, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4 от Правилника за
приложение на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Учредява възмездно право на строеж на ЕТ „Леонид Леонидов“ и
ЕТ „Башев-Георги Башев“ за изграждане на пътна връзка с площ от 47
кв.м. в проектен поземлен имот-публична общинска собственост, с
идентификатор 67338.48.68 по кадастралната карта на гр.Сливен, с площ
от 47 кв.м., с нтп: “за селскостопански, горски, ведомствен път“, трайно
предназначение на територията – земеделска, образуван от ПИ 67338.48.59
с нтп: “за селскостопански, горски, ведомствен път“, за осигуряване на
транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 67338.48.54 и
67338.48.55 в м. Сливенски кър, с отреждане за „Сервиз и складова база за
селскостопанска техника“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 2 242 лв. (две
хиляди двеста четиридесет и два лева) без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с ЕТ „Леонид Леонидов“ и ЕТ „Башев-Георги Башев“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 405
Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка
към Кафе-сладкарница „Шаклиян“, представляваща сграда
с идентификатор 67338.525.207.1, с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка“,
върху поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.525.207 (УПИ V, кв. 569) по КККР на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.35, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ - „Ограничени вещни права и концесии“ в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2020 год., приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
Общински съвет, гр. Сливен, с пристройка към съществуваща сграда„Кафе-сладкарница“, със застроена площ от 92 кв.м., попадаща в поземлен
имот с идентификатор 67338. 525.207, с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка“.
2. Да се учреди в полза на „Шаклиян пастри“ ЕООД, с ЕИК …….,
безсрочно право на строеж за изграждане на пристройка със застроена
площ от 92 кв.м. (деветдесет и два кв.м.) към съществуваща сграда-„Кафесладкарница“, собственост на дружеството, представляваща сграда с
идентификатор 67338. 525.207.1, с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка“, със
застроена площ: 134 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за
търговия, която пристройка ще се изгради върху общински поземлен имот
с идентификатор 67338.525.207 по КККР - гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ
на поземления имот: 374 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.
„Българка“, при съседи: 67338.525.120, 67338.525.208, 67338.525.171,
67338.525.34, по действащ ПУП на кв. „Българка“: УПИ V, кв.569, отреден

– „За обществено обслужване и търговия“, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4016/03.09.2019 г.
Цената на правото на пристрояване за 92 кв.м. (деветдесет и два
кв.м.), възлиза на 17 350 лв. (седемнадесет хиляди триста и петдесет лв.).
3. Възлага на кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване върху имота по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 406
Учредяване право на пристрояване за изграждане
на пристройка (тераса) в …………,
върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.338 по КККР на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл.35, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел IІ - „Ограничени вещни права и концесии“ се
добавя: пристройка (тераса) със застроена площ 12,42 (дванадесет цяло и
четиридесет и два) кв.м., попадаща в поземлен имот с идентификатор
67338.516.338 по КККР на гр. Сливен, ……….
II. Да се учреди право на пристрояване на Г. С. Д. ЕГН ……….. за
изграждане на пристройка тераса със застроена площ от 12,42 (дванадесет
цяло и четиридесет и два) кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор
№ 67338.516.243.1.4, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, …………, намиращ се в
жилищна сграда с идентификатор 67338.516.243.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Сливен, която пристройка ще се изгражда
върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.338 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, последно изменение, засягащо
поземления имот е от 29.08.2017г., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, …….., с
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно

ползване: за друг вид застрояване, целия с площ 8038 кв.м., при съседи:
67338.516.221, 67338.516.222, 67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.240.
Цената на правото на пристрояване за 12,42 (дванадесет цяло и
четиридесет и два) кв.м., възлиза на 1 630 лева (хиляда шестстотин и
тридесет лв.) без ДДС.
III. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 407
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в имоти - частна общинска собственост в с. Самуилово
и с. Чинтулово, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 64 от 30.01.2020 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавят:
1. Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен, актуван с АОС № 240 от 24.10.2016г.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.21 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІV по действащ ПУП/, актуван с АОС № 206 от 06.12.2017г.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен, актуван с АОС № 240 от 24.10.2016г.

2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.21 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІV по действащ ПУП/, актуван с АОС № 206 от 06.12.2017г.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 408
Отдаване под наем без търг или конкурс на част
от общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.605.39.1.1
с полезна площ 14,40 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. „Калиакра“ №6,
вх. А, ет. 1, обект 5, кв. Надежда
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 30 от Закона за пощенските
услуги и чл. 15, ал. 1, т. 3 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 самостоятелен обект с
ид. №67338.605.39.1.1 с полезна площ 14,40 кв.м., находящ се в гр. Сливен,
ул. „Калиакра“ №6, вх. А, ет. 1, обект 5, кв. Надежда, на „Български
пощи“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Акад.
Стефан Младенов“ №1, бл. 31, вписано в търговския регистър на Агенция
по вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК:………..,
представлявано от Деян Дънешки – главен изпълнителен директор, при
следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 100 (сто) лева без ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за пощенски услуги.
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 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 409
Отдаване под наем без търг или конкурс на част
от общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляваща помещение №3 с полезна площ 18 кв.м., което е част от
едноетажна сграда (ЛОК), състояща се от шест броя помещения,
коридор и санитарни възли, цялата с площ от 171,50 кв.м., находяща се
в гр. Сливен, ул. ‚Калиакра“ №6, кв. Надежда
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. 16, ал. 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 част от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляваща
помещение №3 с полезна площ 18 кв.м., което е част от едноетажна сграда
(ЛОК), състояща се от шест броя помещения, коридор и санитарни възли,
цялата с площ от 171,50 кв.м., находяща се в гр. Сливен, ул. „Калиакра“
№6, кв. Надежда, на „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Сливен 8800, бул. „Стефан Караджа“ №2, вписано
в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерството на
правосъдието с ЕИК:………., представлявано от д-р Николай Йосифов –
управител, при следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 25 (двадесет и пет) лева без ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за зъболекарски кабинет.
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 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 410
Отдаване под наем без търг или конкурс на част
от общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляваща помещение (зъболекарски кабинет) с полезна площ
20 кв.м. находящ се в Селски здравен участък в с. Ковачите, общ. 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. 16, ал. 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 част от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляваща
помещение (зъболекарски кабинет) с полезна площ 20 кв.м. находящ се в
Селски здравен участък в с. Ковачите, общ. Сливен, на Д-р Христо З.
Латев АПМПДМ със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800,
ул. „Феликс Каниц“ №8, вписано в търговския регистър на Агенция по
вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК:………,
представлявано от д-р Христо З. Латев, при следните условия:
1.1. Месечна наемна цена – 25 (двадесет и пет) лева без ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за зъболекарски кабинет.
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 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 411
Премахване на едноетажна масивна сграда
(бивша медицинска амбулатория) в УПИ I-708, кв.38
по плана на с.Крушаре, Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал.1, от
ЗУТ и чл.8 ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде премахната едноетажна масивна сграда
(бивша медицинска амбулатория) със застроена площ 75 м2, ведно с
правото на строеж, находяща се в УПИ I-708, кв.38 по плана на с.Крушаре,
Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия и след премахването ѝ, да отрази промяната в АЧОС №117 от
17.07.2000г. и на кадастралния план на с. Крушаре, Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 412
Прогласяване погасеното по давност право на строеж
в имоти - частна общинска собственост в с. Гергевец, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.67, ал.1
от Закона за собствеността,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Прогласява за погасено по давност възмездно право на строеж,
учредено в полза на:
1. М. П. М. и на П. Й. А. за изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІ,
кв.36, с площ от 610 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на
с.Гергевец, общ.Сливен.
2. С. Ю. Е. за изграждане на жилищна сграда в УПИ VІІ, кв.36, с
площ от 570 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на
с.Гергевец, общ.Сливен.
3. З. А. А. и на Р. Й. Д. за изграждане на жилищна сграда в УПИ ІХ,
кв.36, с площ от 610 кв.м, отреден за жилищно строителство по плана на
с.Гергевец, общ.Сливен.
ІІ. Възлага на кмета на Общината да уведоми по реда на ГПК,
гражданите на които е било учредено правото на строеж, за решението на
Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 413
Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства Автоматичен
коагулометър „Thrimbolyzer Compast X“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства Автоматичен коагулометър
„Thrimbolyzer Compast X“ за нуждите на сектор „Клинична лаборатория“
на стойност 27 414.00 лв. с ДДС.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди за здравето на пациентите на дружеството.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 414
Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на Община Сливен“ за райони
в местността „Горен Караджаз“, землище с.Селиминово, община 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 кадастрални райони /масиви/ 10, 11 12, 13 и
14 в местност „Горен Караджаз“, землище с.Селиминово, община Сливен с
промяна на устройствената зона в „Сср - терени за земеделски нужди с
възможност за промяна предназначението“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 415
Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на Община Сливен“ за имот
в местността „Сливенски кър“, 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 попада поземлен имот с идентификатор 67338.47.65 в
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен с промяна на устройствената
зона в „Сср - терени за земеделски нужди с възможност за промяна
предназначението“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 416
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на с.Малко Чочовени, 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 1кV от
ел.табло на ТП „Канала“, извод СН „Гавраилово“, ПС „Речица“, находящо
се в ПИ 46694.49.122 до стационарна контролна единица №1031, находяща
се в ПИ 46694.41.100 /път І-6/ и преминаващ през ПИ 46694.49.122 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 46694.49.181 с НТП
„друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ и ПИ
46694.41.100 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, местност
„Кьосурлука“, землище с.Малко Чочовени, общ.Сливен и одобрява задание
за неговото проектиране, като съставна част на Комплексен проект за
инвестиционна инициатива за обект „Изграждане на кабелна захранваща
линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№1031 на Път І-6 „Сливен-Казанлък“, км 381+645“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 417
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на с.Горно Александрово, 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 1кV от
ел.табло на ТП „Петолъчката“, извод СН „Лозенец“, ПС „Стралджа“,
находящо се в ПИ 16688.66.13 до стационарна контролна единица №1036,
находяща се в ПИ 16688.66.71/път І-7/ и преминаващ през ПИ 16688.66.13
с НТП „нива“, ПИ 16688.66.465 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“ и ПИ 16688.66.71 с НТП „за път от републиканската
пътна мрежа“, всички в местността „Ормана“, землище с.Горно
Александрово, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране,
като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за
обект „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на
стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1036 на Път І-7 „ЯмболКотел“, км 233+720“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 418
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопровод в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопровод от
шахта на съществуващ стоманен водопровод Ф720, находяща се в ПИ
67338.93.7 и ПИ 67338.250.1, до Индустриален парк „Бършен“ и
преминаващо и засягащо със своя сервитут ПИ 67338.250.1 с НТП „път от
републиканската пътна мрежа“, държавна собственост и ПИ 67338.93.2 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост,
всички в землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 419
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел
и оптичен кабел в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасета на ел.кабел от ТП „Калинин“,
извод СН „Витоша“, ПС „Индустрия“, находящ се в регулационните
граници на Промишлена зона, гр.Сливен, до Индустриален парк „Бършен“
и оптичен кабел от съществуваща шахта в ПИ 65338.250.1 до
Индустриален парк „Бършен“, преминаващи и засягащи със своя сервитут
ПИ 67338.250.1 с НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост, землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 420
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.437.482, м. „БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.437.482, м.„БАШЧАРДАК“, землище
на гр. Сливен с цел смяна на предназначението на имота в имот за „Ниско
жилищно застрояване“ (Жм), като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.437.482,
м.„БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 421
Изменение на Решение № 302/30.07.2020 г. за отпускане
на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отменя подточка 2, към точка IV на Решение № 302 от 30.07.2020 г.
на Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 422
Утвърждаване на Протокол № 24/30.09.2020 г. на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура” към Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.5 от
Правилника за работа на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол №24/30.09.2020 год. на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен за финансиране и
съфинансиране на стойностни образци на културата в различните й форми,
тематично обвързани със Сливен и сливенския край.
2. Средствата да се осигурят от Раздел II, т.1 „10% за фонд „Култура“
на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

П Р О Т О К О Л № 24
от заседание на Общински фонд „Култура”- Сливен,
проведено на 30.09.2020г.
Днес, 30.09.2020 г. от 14:00 ч., в зала 119 на Община Сливен се проведе
заседание на Управителния съвет Общински фонд „Култура”. На заседанието
присъстваха:
Соня Келеведжиева
Пепа Димитрова-Чиликова
Лидия Димитрова
Радост Костова
Маргарита Дончева
Отсъстващи по уважителни причини- Силва Топузян и Веселина Седларска
Комисията има кворум и може да взема легитимни решения.
Председател на заседанието е г-жа Соня Келеведжиева- председател на УС на
фонд „Култура“.
Протоколист е Десислава Куртова- секретар на Общински фонд „Култура“.
Председателят на УС на Общински фонд „Култура“ Соня Келеведжиева предложи
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на постъпилите проекти от есенната сесия на 2020г. и становища
на членовете на УС
2. Организационни въпроси
Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно с 5 гласа „ЗА”.
Гласуванията по време на заседанията са явни, с вдигане на ръка.
По т. 1
№
Проект
проект Тема, заглавие
1
Издаване на книга
„Завинаги
в сърцето“, част 3

Вносител на
проекта/ вх. №
НЧ „Зора 1872“,
с. Ичера, с
председател
Велин Белчев;
вх. №180047/11.09.2020г.

Решение на УС на ОбФ
„Култура”
УС ПОДКРЕПЯ
ПРОЕКТА със сумата
от 1120 лв.
Проектът е продиктуван
от необходимостта
да се утвърждава висока
култура на паметта.
Предаването на знания
за традициите, бита и
народопсихологията
е необходимост.

Забележка

2

3

Издаване на
монография
„Психолозите в
културната
история на
Сливен и
Сливенска област
(1878 г.-1978г.)“
„Изкуството
отблизо“,
кураторски
проект, издаване
на каталог, по
повод годишнина
на Дружеството
на художницитеСливен.

доц. д-р. Марияна
Няголова;
вх. № 940015417/16.09.2020г.

Дружество на
художницитеСливен,
вносителиПетър Петров,
Димитринка
Дойчинова;
вх. № 9400-12254/
31.07.2020г.

Трета част на книгата за
миналото и настоящето
на село Ичера
ще допринесе за
приемственост между
поколенията.
УС ОТХВЪРЛЯ
проекта, поради
неспазване на
препоръките.

ПРОЕКТЪТ СЕ
ОДОБРЯВА.
УС отпуска 1300лв. за
реализирането му.
УС препоръчва на
вносителите да бъдат
прецизни в детайлното
представяне на
репродукциите, размера
и техниката в каталога.
Идеята е добра и
стойностна. Повод за
съставяне на каталога е
годишнина на
Дружеството. Ще бъдат
показани видни
художници, допринесли
за развитието на
художественото
изкуство в града.

отложен от
предходната
сесия
вх. №
9400-5191/
12.03.2020г.
вх. №2600-8/
09.03.2020г.

За всеки отделен проект членовете на УС гласуваха и решенията се
определяха на база съответното мнозинство.
По т. 2
Средствата, отпуснати за одобрените проекти възлизат на 2420лв. /две хиляди
четиристотин и двайсет лева/. Сумата да се изплати, съгласно решение №254/ 1997г.
на ОбС.
Председателят подложи на дискусия сроковете за набиране на проекти през
2021г. Постъпиха предложения за месеците януари-март. Председателят подложи на
гласуване следните дати:
Срок за проектната сесия 15.01.2021-28.02.2021г. Заседание на УС първата
половина на месец март 2021г.
Предложението беше прието без възражения.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 16 ч.

Решения на УС на ОбФ „Култура” от Протокол № 24/30.09.2020г.
1. Експертният съвет оцени проектите както следва:
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
 издаване на книга „Завинаги в сърцето“, част 3
Вносител: НЧ „Зора 1872“, с. Ичера, председател Велин Белчев
Отпусната сума: 1120 лв.


Изкуството отблизо“, кураторски проект, издаване на каталог, по повод
годишнина на Дружеството на художниците- Сливен.
Вносител: Дружество на художниците- Сливен.
Отпусната сума: 1300 лв.

ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ
 Издаване на монография „Психолозите в културната история на Сливен и
Сливенска област (1878 г.-1978г.)“
Одобрените проекти са на обща стойност 2420 лв. /две хиляди четиристотин и
двайсет лева/ Средствата да се осигурят от по решение 254/1997 на ОбС- Сливен.
2. Документи за есенната сесия за 2021 ще се събират от 15.01. до 28.02. 2021 г.
в деловодството на Община Сливен.
3. Заседанията на УС на Фонда се насрочват за първата половина на месец март
2021 г., в зала на Община Сливен.
4. Резултатите от настоящия протокол да се обявят публично след утвърждаване
на настоящия протокол от Общински съвет Сливен.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от Правилника за работа на Общински фонд
„Култура” приет с Реш. № 1733/23.04.2015 г., изм. и доп. с Реш. № 181/28.04.2016 г.,
изм и доп. с Реш. № 362/31.08.2016 г., изм. и доп. с Реш. № 412/29.09.2016 г., екземпляр
от настоящия Протокол № 24 ще бъде внесен в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания за утвърждаване от ОбС Сливен.

Председател: Соня Келеведжиева …………………………...
Членове:
Пепа Димитрова-Чиликова …………………..
Лидия Димитрова ……………………………..
Радост Костова ………………………………..
Маргарита Дончева …………………………..
Протоколист: Десислава Куртова …………………………...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 423
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. Д. А. С. с ЕГН ……… от гр.Сливен, …………. , за медикаменти и
съпътстващи лечението разходи;
2. М. Д. Б. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………………, за
медикаменти;
3. С. М. М. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ………….., ап.3, за
медикаменти и съпътстващи лечението разходи.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на А. П. А. с ЕГН ……… от с………, общ.Сливен, …………., за
възстановяване на здравноосигурителни права.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Р. С. Р. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ………….., за отопление и
лечение;
2. М. Г. Р. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….., за лечение и
съпътстващи разходи;
3. Е. Ж. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….., за покриване на
разходи за погребение на майка й;
4. М. К. Ж. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………., за лечение;
5. Г. И. В. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………., за медикаменти;
6. П. Н. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………., за медикаменти;
7. И. В. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за лечение.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на И. Д. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………, за лечение и
съпътстващи разходи.

V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
1. Г. П. Т. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………, за лечение;
2. Н. Д. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………, за медикаменти и
съпътстващи лечението разходи;
3. Г. А. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………., за лечение и
съпътстващи разходи;
4. М. Й. М. с ЕГН ………… от с………., общ.Сливен, …………, за
разходи, съпътстващи следоперативно възстановяване.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Г. М. М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за лекарства и
ремонт;
2. П. В. П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………, за лечение и
съпътстващи разходи;
3. Т. И. Б. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за покриване на
извършени разходи за погребение на майка й.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Б. И. Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за лечение и
съпътстващи разходи на детето й И. В. А. с ЕГН ……….
2. Г. И. Й. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за лечение;
3. М. С. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за лечение;
4. П. Б. Б.-Б. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………, за лечение;
5. Ж. С. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за лечение;
6. И. Г. И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………….., за лечение;
7. И. Г. С. с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………….., за лечение.
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.03.2021г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
Отменя подточка 4, към точка III на Решение № 96 от 30.01.2020 г.
на Общински съвет Сливен.
В останалата си част Решение № 96 от 30.01.2020 г. на Общински
съвет Сливен, остава непроменено.
Отменя точка II на Решение № 332 от 27.08.2020 г. на Общински
съвет Сливен.
В останалата си част Решение № 332 от 27.08.2020 г. на Общински
съвет Сливен, остава непроменено.

Отменя подточка 3 към точка V на Решение № 365 от 24.09.2020 г. на
Общински съвет Сливен.
В останалата си част Решение № 365 от 24.09.2020 г. на Общински
съвет Сливен, остава непроменено.
На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят интереси, особено важни за жизнения и здравен
статус на горепосочените граждани. Забавата на изпълнението на
решението би довело до значителен риск за здравето или трудно
поправими усложнения.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 424
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 № BG16RFOP0015.002-0015-С01, финансиран по ОПРР 2014-2020

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява съфинансиране в размер до 271 488 лв. (двеста
седемдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) 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.
Необходимото съфинансиране за проекта да се осигури от бюджета на
Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

