Препис!
Протокол № 16
ЗАСЕДАНИЕ
№ 16
проведено на 16.12.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общинския съвет;
Днес, 16.12.2020г., от 09:00 часа в Зала на ОбС, се проведе заседание на
Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 33.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
Уважаеми г-н Радев, уважаеми дами и господа заместник-кметове,
уважаеми колеги! Преди да започнем официално сесията на Общинския
съвет, покрай тази пандемия, искам да Ви съобщя и, все пак, една много
приятна новина. Нашият колега, Борислав Павлов, стана за втори път
щастлив дядо на внуче Б…. Да му е честито!
Колеги, на основание чл. 13, ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет Сливен, определям г-н Деян Дечев за
дежурен заместник-председател на днешното заседание на Общинския
съвет, а за протоколист определям г-жа Цветелина Тачева.
Беше извършена проверка на кворума. В системата са регистрирани
30 общински съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 37, ал. 1 от нашия правилник, откривам ШЕСТНАДЕСЕТОТО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Сливен.
Колеги, имате ли предложения към проекта за дневен ред?
На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, в деловодството на
Общинския съвет са внесени две предложения от г-н Стефан Радев – Кмет
на Община Сливен.
Едното е проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Озеленяване и гробищни паркове” към Община Сливен и второто му
предложение: одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
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за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
07613.75.440, м.„Пряволите“, землище на с. Бяла, общ. Сливен.
Колеги, очаквам предложения, изказвания по проекта за дневен ред.
Колеги, не виждам.
Преминаваме към гласуване дали да стане точка от дневния ред
предложението на г-н Радев за проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Озеленяване и гробищни паркове” към Община Сливен.
Колеги, гласуваме.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали
се' - 1 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме предложението на г-н Стефан Радев да
стане точка от дневния ред.
Преминаваме към гласуване на второто му предложение за
включване като точка в дневния ред за одобряване на задание и
разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за
поземлен имот с идентификатор 07613.75.440, м.„Пряволите“, землище на
с. Бяла, общ. Сливен. Гласуваме колеги.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали
се' - 0 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – И това предложение става точка от дневния ред.
Колеги, предлагам Ви току-що приетите допълнителни точки в
дневния ред, а именно: проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Озеленяване и гробищни паркове” към Община Сливен да стане точка 34,
а предложението на г-н Радев за одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 07613.75.440, м.„Пряволите“, землище на с. Бяла, общ.
Сливен да стане точка 35 от дневния ред.
За последен път изчаквам становища по проекта за дневен ред. Не
виждам. Гласуваме, колеги, дневния ред.
Общинският съвет гласува и със "за" - 31, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
1. определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
и предоставяни права на територията на община Сливен.
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Освобождаване от заплащането на наемни вноски от наематели на
общински нежилищни обекти, включително и наематели на обекти,
2. предоставени за управление на общински предприятия, и от такси за
разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и
развлечение за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
Освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги за
3. паркиране в обхвата на "Синя зона" - гр. Сливен за периода от
30.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
4. Изменение на бюджета на Община Сливен за 2020 г.
Изменение на Решение №164 от 23.04.2020 г. на Общински съвет 5.
Сливен.
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
6.
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Преобразуване на ОУ „Черноризец Храбър” чрез промяна на вида
7. училище по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
Приемане на програма за работата на Общинския съвет Сливен през
8.
първото тримесечие на 2021 година.
Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община
9.
Сливен за 2021 година
Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост (дарение) на имот,
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
10.
идентификатор 67338.441.41 (УПИ XIX, кв.2) по КККР-Сливен,
местност „Селището“, град Сливен.
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община
11.
Сливен в УПИ Х-7815, кв.15, с.Сотиря, общ.Сливен.
Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени
12. имоти: 67338.420.167, местност „Барутни погреби“, землище гр. Сливен
и 46694.70.126, местност „Над село“, землище с.Малко Чочовени, общ.
Сливен.
Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, с
13. идентификатори № 67338.433.214 и 67338.433.609, местност "Батмиш",
гр. Сливен
Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
14.
местност „Селището“, гр.Сливен.
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ
15.
VІІІ, кв.32 в с.Глушник, общ.Сливен.
Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост
16.
без търг или конкурс за дейността на Държавно предприятие
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„Български спортен тотализатор“.
Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за
изграждане на трафопост, върху имот – частна общинска собственост,
17.
представляващ ПИ с идентификатор 67338.513.284, УПИ I, кв. 106,
ЦГЧ, ул. „Михаил Чайковски“, гр. Сливен.
Учредяване право на надстрояване над първи етаж на сграда с идент.
67338.560.134.2 по КККР-гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“,
18.
върху поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.560.134 (УПИ I, кв. 627) по КККР на гр. Сливен.
Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2021 година и изпълнение на ползването на
19. дървесина от горски територии, собственост на Община Сливен от
предвидени сечи за Лесфонд 2021 г., при спазване на принципите и
условията на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите.
Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД да извърши
ремонтно-монтажни дейности със собствени средства в сградата на
20.
дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №2 – 4ти и 5-ти етаж.
Даване на съгласие „Дентален център 1 - Сливен“ ЕООД да закупи със
собствени средства за нуждите на денталните лекари, работещи в
21.
сградата на дружеството находяща се в гр. Сливен, бул.“Стефан
Караджа“ № 2 нов бутален двуцилиндров компресор.
Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен
22. план на Община Сливен“ за имот в местността „Сливенски кър“,
землище гр.Сливен.
Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен
23. план на Община Сливен“ за имот в местността „Къра“, землище
гр.Сливен – кв.“Речица“.
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
24. линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
водопровод в землището на гр.Сливен.
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
25. линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел
в землището на гр.Сливен.
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
26. парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен.
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
27. парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за канализация в землището на гр.Сливен.
28. Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП 4

парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел. кабел в землището на гр. Сливен.
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
изменение на Общия устройствен план на Община Сливен за част от
29.
имот с идентификатор 65303.34.21, местност „Драката“, землище
с.Самуилово, общ.Сливен.
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за имоти 81387.3.5 и 81387.3.9 и части от
30.
имоти 81387.3.4 и 81387.3.2 в местност „Оришлика“, землище
с.Чинтулово, общ.Сливен.
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
31. Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.848.65, м."Юрта", землище на кв. Речица, гр. Сливен.
Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
32.
Общинския съвет.
33. Отпускане на финансови помощи.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
34. устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове” към Община Сливен.
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
35. Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
07613.75.440, м. "Пряволите", землище на с. Бяла, общ. Сливен.

Точка 1 (Първа)
30-00-1172/02.12.2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, няколко думи за проекта.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Уважаеми г-н Митев, уважаеми дами и господа общинска съветници,
предложения проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне
на местните такси и цени на услуги, касае въвеждане на такси или поскоро цени за ползване на плувния басейн. Опитали сме се да направим
разгърната система от цени с отстъпки за различни групи. Все пак, това
като нова дейност на общината, предстои да видим как ще работи с тези
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цени басейна, как ще се движи посещаемостта, респективно, каква част от
разходите ще може да се покриват с приходите от тези цени. И след
няколко месеца работа на басейна ще направим анализ и на
посещаемостта, и на приходите, и на разходите, възможно е тогава да
предложим изменение на някои от цените. Но, засега предлагаме да
стартираме с тези цени и затова предлагам да ги подкрепите. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, тук водеща е
комисията по финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-н Мустафов,
да чуем становището на комисията.
МУСТАФА МУСТАФОВ – Секретар на ПК по ФБИР
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги!
Тъй като колегата Георги Стоянов е болен и отсъства, ще докладвам аз.
Постоянната комисия по финанси, бюджет и икономическо развитие
на свое заседание, на девети декември, разгледа предложение проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен и го подкрепя. С новия проект се
регламентира предоставянето на нови услуги от общината и се определя
тяхната цена. С предоставянето на тези нови услуги ще бъдат задоволени
специфични нужди на гражданите на община Сливен. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Мустафов. Колеги, да чуем
становището на комисията по нормативна уредба, законосъобразност на
актовете на Общинския съвет. Г-н Комбалов, заповядайте.
СТАНИМИР КОМБАЛОВ – Председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми дами и господа заместник-кметове,
уважаема г-жо Радева, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги!
Постоянната комисия по нормативна уредба на свое заседание разгледа
предложението за приемане на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен и счита същото за законосъобразно.
Успоредно с това, разглеждайки тази Наредба, ние счетохме за
необходимо да направим предложение за следните промени:
§ 1. от наредбата да придобие следното съдържание: „В чл. 55, ал. 1,
т. 68 „к“ се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2.3. придобива следното съдържание: „Над 50 часа месечно: 10
лева на час от 08.00 ч. - 17.00 ч., делнични дни.“
2. т. 4.3. придобива следното съдържание: „Над 50 часа месечно: 15.00
лева на час, делнични дни.“
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Към същия внесен проект на Наредба, в преходни и заключителни
разпоредби да се добави нов параграф 2а със следния текст:
„§ 2а. В Наредбата за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове и други дейности, свързани с
направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен, в
преходни и заключителни разпоредби, § 2 се изменя както следва:
1. Досегашният текст става алинея 1.
2. Добавя се нова алинея 2, със следното съдържание:
„(2) Договорите за финансиране на спортните клубове за 2020 г.,
сключени по реда на отменената наредба в ал. 1, запазват действието си и
се отчитат, съгласно условията и сроковете предвидени в тях.“ Благодаря
Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Комбалов. Колеги, имате думата за
изказвания по точка 1. Не виждам.
Г-н Радев, приемате ли предложението на комисията по нормативна
уредба и законосъобразност на актовете на Общинския съвет?
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Приемам, да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, знаете, че във вашите системи има
допълнения и изменения направени от вносителя. Така че, гласуваме точка
първа заедно с направените изменения и допълнения във вашите системи и
измененията и допълненията, които направи г-н Комбалов. Гласуваме.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 1 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 1 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: Въздържал се
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 425
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 55, ал. 1, т. 68 „к“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. т. 2.3. придобива следното съдържание: „Над 50 часа месечно: 10
лева на час от 08.00 ч. - 17.00 ч., делнични дни.“
2. т. 4.3. придобива следното съдържание: „Над 50 часа месечно: 15.00
лева на час, делнични дни.“
§ 2. В чл. 55, ал. 1, се добавя нова точка „75“ със следното
съдържание:
75. Цени на услуги за ползване на покрит плувен басейн гр.
Сливен:
а) Индивидуални посещения понеделник-петък от 08.00 ч. - 17.00 ч. за
един час;
1. Възрастни - 7 лв.
2. Абонаментна карта възрастни за 10 посещения - 60 лв.
3. Деца до 10 г. - 3 лв.
4. Абонаментна карта деца до 10 г. за 10 посещения - 20 лв.
5. Ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора с увреждания - 4 лв.
6. Абонаментна карта ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора
с увреждания за 10 посещения - 30 лв.
7. Деца до 10 години придружени от родител или възрастен
придружител - 9 лв.
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8. Сауна - 7 лв.
9. Абонаментни карти възрастни сауна за 10 посещения - 60 лв.
10. Басейн + сауна - 12 лв.
11. Абонаментни карти възрастни басейн + сауна за 10 посещения 110 лв.
б) Индивидуални посещения понеделник - петък от 17.00 ч.- 21.00 ч. и
събота и неделя за един час;
1. Възрастни - 8 лв.
2. Абонаментна карта възрастни за 10 посещения - 70 лв.
3. Деца до 10 г. - 4 лв.
4. Абонаментна карта деца до 10 г. за 10 посещения - 30 лв.
5. Ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора с увреждания - 5 лв.
6. Абонаментна карта ученици над 10 г., студенти, пенсионери и хора
с увреждания за 10 посещения - 40 лв.
7. Деца до 10 години придружени от родител или възрастен
придружител - 11 лв.
8. Сауна - 8 лв.
9. Абонаментни карти възрастни сауна за 10 посещения - 70 лв.
10. Басейн + сауна - 14 лв.
11. Абонаментни карти възрастни басейн + сауна за 10 посещения 130 лв.
в) За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията на
община Сливен, развиващи спорт плуване за час и половина от понеделник
- петък от 08.00 ч. - 17.00 ч.;
1. 3 лв. на картотекиран състезател.
2. Организирано ползване на коридор - 25 лв.
3. Цял басейн - 90 лв.
г) За тренировки на спортни клубове регистрирани на територията на
община Сливен, развиващи спорт плуване за един час, понеделник - петък
от 17.00 ч. - 21.00 ч. и събота и неделя;
1. 4 лв. на картотекиран състезател.
2. Организирано ползване на коридор - 35 лв.
3. Цял басейн – 140 лв.
д) Организиран час с учебно-спортна насоченост под ръководството
на педагози и/или треньори, притежаващи необходимата квалификация за
един час, понеделник-петък от 08.00 ч. - 17.00 ч. за един час;
1. Деца до 10 г. - 2 лв.
2. Ученици над 10 г. и студенти - 3 лв.
3. Ръководителят на часа не заплаща такса.
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е) Обучение в плувни умения под ръководството на педагози и/или
треньори, притежаващи необходимата квалификация за един час:
1. Индивидуално - 18 лв.
2. Групово – 15 лв. при минимум 6 (шест) човека в група.
ж) За хора с увреждания с придружител – безплатно;
з) Срок за ползване на абонаментна карта - 40 дни от датата на
издаване;
и) Цените на услугите се заплащат на каса в басейна при спазване на
капацитета;
к) Организираните посещения се провеждат по предварително
изготвен график, съгласуван с дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“ при Община Сливен;
§ 2а. В Наредбата за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове и други дейности, свързани с
направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен, в
преходни и заключителни разпоредби, § 2 се изменя както следва:
3. Досегашният текст става алинея 1.
4. Добавя се нова алинея 2, със следното съдържание:
„(2) Договорите за финансиране на спортните клубове за 2020 г.,
сключени по реда на отменената наредба в ал. 1, запазват действието си и се
отчитат, съгласно условията и сроковете предвидени в тях.“
Преходни и заключителни разпоредби;
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.
Точка 2 (Втора)
30-00-1177/02.12.2020 г. Освобождаване от заплащането на наемни
вноски от наематели на общински нежилищни обекти, включително и
наематели на обекти, предоставени за управление на общински
предприятия, и от такси за разполагане на маси и столове пред
заведенията за хранене и развлечение за периода от 01.12.2020 г. до
31.12.2020 г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по финанси,
бюджет и икономическо развитие, която подкрепя предложението. Заявки
за изказвания, колеги? Не виждам. Гласуваме точка 2.
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Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 2 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 426
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г.
на Министъра на здравеопазването,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Освобождава от заплащане на наемни вноски за периода от
01.12.2020 г. до 31.12.2020 г., следните наематели на общинскинежилищни имоти, включително наемателите на обекти, предоставени за
управление на общински предприятия:
 наематели на обекти в учебни заведения, детски градини и детски
ясли;
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 наематели на барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници;
 наематели на спортни и културно-развлекателни обекти;
 концесионери на спортни обекти, представляващи:
- стадион, находящ се в м.Карандила, гр.Сливен;
- спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в гр.Сливен;
2. Освобождава от такси за разполагане на маси и столове пред
заведенията за хранене и развлечение търговците, по смисъла на чл. 124 от
Закона за туризма, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
3. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори и/или
издадени разрешителни.
4. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
 защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение

Точка 3 (Трета)
30-00-1181/02.12.2020 г. Освобождаване от задължение за заплащане на
цени на услуги за паркиране в обхвата на "Синя зона" - гр. Сливен за
периода от 30.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща отново е комисията по финанси,
бюджет и икономическо развитие, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не
виждам. Гласуваме точка 3.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 3 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 427
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, във
вр. с чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, във връзка със
Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Освобождава ползвателите на паркоместа в обхвата на „Синя
зона”- гр. Сливен от задължение за заплащане на цена на услуга за
паркиране в обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен в размер на 1 лев за 1 час,
съгл. чл. 55, т.74, предл. 4.1. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен за периода от 30.11.2020 г. до
31.12.2020 г.
2. Удължава срока на предплатените абонаменти по смисъла на чл.
55, т.74, предл. от 4.2. до предл. 4.5. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен: „Служебен абонамент”;
„Абонамент за паркиране в Синя зона без специално обозначено място”;
„Абонамент за живущи по постоянен адрес в район Синя зона”- месечно и
годишно с време равно на периода от 30.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: - защита на
особено важни обществени интереси.
4. Възлага на директора на ОП „Градска мобилност“ изпълнението
на настоящото решение.
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Точка 4 (Четвърта)
30-00-1169/01.12.2020 г. Изменение на бюджета на Община Сливен за
2020 г.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, няколко думи за изменението.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, както съм споменавал и в предишни заседания, особено с
наближаването на края на годината се налага на уточняване на позиции по
бюджета на общината, преместване на средства от едно перо- където
остават, в друго- където могат да се използват, между обекти в
капиталовата програма или между капиталови и текущи разходи. Така е и с
това предложение, като по-значителната сума в това предложение е
свързана с едно дарение, което да направим на болниците в Сливен, на
областната болница МБАЛ „Селимински“ и на Военна болница за
кислородни концентратори. Това е и в духа на предишните две
предложения, продиктувано от темата на темите в момента COVID
пандемията и на голямото натоварване на болницата на територията на
област Сливен. Поредно дарение правим за болницата, но мисля че тази
година, безспорно, това трябва да ни е приоритет и каквото можем трябва
да правим за облекчаване на работата на специалистите там, а в крайна
сметка, и най-важно на пациентите, които минават през тези болници.
Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, тук отново е водеща
комисията по финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-н Мустафов,
да чуем становището на комисията.
МУСТАФА МУСТАФОВ – Секретар на ПК по ФБИР
Колеги, последната комисия по финанси, бюджет и икономическо
развитие разгледа предложението за изменението на бюджета на Община
Сливен за 2020 г. и го подкрепя. Предложението е обусловено от искания
от второстепенни разпоредители с бюджет, свързани с издръжка и
капиталови разходи за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи, разходите за издръжка и капиталови разходи. Предлага се
изграждане на охранителна система и система за видеонаблюдение;
изграждане на безжична мрежа в Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“; закупуване на топлообменник и специализирана количка за
Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител“, гр.
Сливен и предлагат се и промени в плана за капиталови разходи между
отделните обекти. Благодаря.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Мустафов. Г-н Комбалов, да чуем
становището на комисията по нормативна уредба и законосъобразност на
актовете на Общинския съвет.
СТАНИМИР КОМБАЛОВ – Председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми дами и господа заместник-кметове,
уважаема г-жо Радева, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги!
постоянната комисия по нормативна уредба разгледа на свое заседание
така направеното предложение за изменение на бюджета на Община
Сливен за 2020 г. подкрепя го и счита същото за законосъобразно. Както
разясни и г-н Кмета, и колегата преди мен, тези промени се налагат и са
задължителни, бих казал, с оглед ситуацията в града и в държавата.
Предложението отговаря на Закона за публичните финанси. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Комбалов. Колеги, имате думата за
изказвания. Г-н Дечев, заповядайте.
ДЕЯН ДЕЧЕВ – Изказване
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Радев, вземам думата по отношение
на средствата, които са предвидени в изменението на бюджета, касаещи
различни дейности в населените места. На едно от последните заседания
на Председателския съвет ние обсъждахме, т.е. направихме дискусия, че в
края на първата година на втория мандат на г-н Радев се забелязва една
тенденция, която вече е ясна, че средства се отпускат предимствено на
една определена група села с кметове от управляващата политическа
партия. Аз не мисля, че останалите населени места, чийто кметове са от
други политически сили, са по-маловажни от тези.
Запазвам си правото да направя питане, в което да поискам
информация: за една година кое населено място колко средства е получило
и мисля че, когато се получи тази информация тази тенденция, която, нали,
пак казвам, не е от вчера, много ясно ще си проличи. Аз апелирам към г-н
Радев, така, да има някаква пропорционалност в това отношение, за да
може средства да стигат до всяко едно от населените места на общината,
тъй като във всяко едно от тях живеят и работят граждани, включително и
симпатизанти, предполагам, и на ГЕРБ. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Дечев. Г-н Радев, ще вземете ли
становище? Макар че, на миналата сесия също обяснихте, че това не е така.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
В интерес на истината, не знам какво е провокирало това становище
на уважаемия г-н Дечев. Направих си труда да погледна, да не би нещо…,
да има някакво натрупване.
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Сега, едното от населените места които виждам, което касае това
предложение, пак казвам: тук се касае до голяма степен и до разместване
между отделни параграфи, но Панаретовци да кажем, то в момента има
кметски наместник. Но на предишните избори, доколкото си спомням, този
кметски наместник беше избран именно от БСП, беше издигнат от БСП
като кандидат за кмет, в което, разбира се, няма нищо лошо и необичайно.
Пак казвам: за мене е неприемливо да разделяме селата по признак
от коя партия е бил издигнат кмета на това населено място. Съгласен съм с
това, което каза г-н Дечев, че във всички населени места живеят наши
съграждани, хора които са представени в общинския съвет, независимо на
коя партия симпатизират. Но логично е, че всички от партиите имат
привърженици във всяко населено място и няма значение от коя партия е
кмета на това населено място. Да, ако има такова питане, разбира се ще
предоставим нужната информация. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Има думата г-н Светомир
Мъндев. Да? Г-н Мъндев се отказва от изказване. Колеги, други
изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 4 - изменение на бюджета на Община Сливен за
2020 г. Гласуваме, колеги.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 2 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 4 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 428
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от
Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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.
декември 2020 г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2020 г. по източници на
финансиране.
3. Приложение № 3A - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
4. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
Точка 5 (Пета)
30-00-1171/01.12.2020 г. Изменение на Решение №164 от 23.04.2020 г. на
Общински съвет - Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по европейска
интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи,
която подкрепя предложението. Комисиите, които го разгледаха също го
подкрепят. Заявки за изказвания по точка 5? Не виждам.
Г-н Радев, предлагам Ви в т. 1 от проекта за решение израза
„изменям“ да се замени с израза „изменя“. Техническа грешка.
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СТЕФАН РАДЕВ – Да, съгласен съм.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Колеги, гласуваме точка 5 заедно с
направеното от мен изменение и допълнение и прието от вносителя.
Гласуваме.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 5 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 429
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Изменя Решение № 164 от 23.04.2020 г. на Общински съвет Сливен в частта по т. 2 както следва:
„2. Дава съгласие за поемане на ангажимент от Община Сливен за
разкриване на 2 нови услуги, чието изграждане е включено в
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Инвестиционната програма на Община Сливен, финансирана по ОПРР
2014-2020г., както следва:
- Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет 20
места;
- Кризисен център с капацитет 20 места“.
В останалата си част Решение №164 от 23.04.2020 г. остава
непроменено.

Точка 6 (Шеста)
30-00-1196/08.12.2020 г. Определяне на дейността по предоставяне на
топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните
финанси.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по здравеопазване,
социална и жилищна политика, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Не виждам заявки за
изказване. Гласуваме точка 6.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 6 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
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28. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
29. ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
30. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 430
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и § 1, т. 20 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на
топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните
финанси.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме всички
необходими действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
както и да извърши всички последващи действия, свързани с изпълнение
на решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, при следните мотиви: Необходимост да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Точка 7 (Седма)
30-00-1156/01.12.2020 г. Преобразуване на ОУ „Черноризец Храбър”
чрез промяна на вида училище по чл. 38 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по образование,
наука, култура и вероизповедания, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Вчера имаше
заседание на комисията по образование, наука, култура и вероизповедания,
която изслуша вносителите, кмета на с. Крушаре, директора на училището
в Крушаре, директорът на гимназията по текстил, г-жа Чолакова,
представител на общината и ви съобщих току-що становището на
комисията, че подкрепя предложението.
Очаквам заявки за изказвания. Г-жа Келеведжиева, заповядайте!
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СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – Изказване
Уважаеми г-н Митев, уважаеми г-н Радев, уважаеми колеги! Да,
комисията по образование, култура и вероизповедания на две свои
заседания разгледа въпроса за преобразуването на основното училище в
Крушаре в обединено училище. Тъй като вчера на заседанието гласувах
„въздържал се“, бих искала да изразя позицията си, както и позицията на
групата на общинските съветниците на Българска социалистическа партия.
Така че, ще говоря и от свое име, и от името на групата.
Уважаваме правото на всяко едно дете да учи и да се развива, като не
делим децата по никакъв белег, по никакъв признак. Още повече когато
става дума за етнически такъв или когато става дума за уязвими социални
групи. Разбира се, че сме запознати с новия закон от 2016 г., по силата на
който са създадени първите обединени училища в страната ни. Уважаваме
дълбоко правото на директора на Крушаре да задържи децата в региона, за
да не прекъсват образованието си, както и кмета на града има нашите
адмирации за това, че има отношение към проблемите на образователната
система в община Сливен.
Разбира се че, обединяването на училищата е стъпка към
модернизирането на българското образование и това е една възможност да
се даде шанс за повишаване обхвата на децата. Преструктурирането, обаче,
на училищната мрежа, всички знаем, е задача на местната власт, и за да се
направи подобна стъпка трябва да бъдем наясно най-малко с две неща:
необходими са качествени учители и добра база за придобиване, разбира
се, на съответната степен, защото на всички ни е ясно, че в обединеното
училище децата ще получат първа, евентуално втора степен, а след това
третата си степен ще получат в професионалната гимназия.
Обединените училища са, всеки един от вас, който е запознат с
казуса знае, че обединените училища са един от крайъгълните камъни на
новия закон и колкото позитиви носи това обединяване на училища,
толкова и негативи. Смятаме, че липсват определено критерии за подобна
трансформация, още повече, ако трябва да говорим за качествено
образование. Не бива да натежават везните само в тази посока: просто да
обхванем определена група деца. Това е единият ми страх – качественото
образование.
Другото, което искам да споделя с вас е, че има много голяма
опасност обединените училища в нашия град да се нароят, ако мога да
използвам този израз. Има опасност, разбира се, върху която, може би,
трябва да разсъждаваме, има възможност за кадруване по места и за извън
образователни интереси.
Задавам един простичък въпрос, вероятно ще получа отговор. Ако
има и други училища на територията на община Сливен, които биха
пожелали да се трансформират от основни в обединени училища
(доколкото разбрах в комисията по образование, г-н Радев, е направил
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своите проучвания, разговарял е с директори на училища, вероятно има
някаква своя гледна точка, но ние не сме запознати с това), т.е. ако има и
други училища, които биха пожелали да се трансформират в обединени,
ако те също имат желание да ползват същата специалност и да отнемат
деца от гимназията по текстил, в този смисъл, според нас е нужно да се
създаде една, може би, карта на училищата в община Сливен. Може би са
нужни разговори с директорите на училищата: да чуем тяхното мнение.
Кои директори биха искали да трансформират училището си в обединено,
да се поставят някакви условия, най-малко да чуем желанието им, да
видим възможностите, и разбира се третия фактор е много важен
необходимо ли е това по места и на кои места трябва да се случи. Ето
тогава ще можем да вземем правилното решение, т.е. да не действаме на
парче. Казвам това, за да неутрализираме негативите и, може би, много
важно е това, че и върху това да помислим, че трябва да гарантираме
качествено образование и да не забравяме, че децата ще се затворят в
някаква степен и ще липсва социална интеграция.
Не на последно място, искам само да насоча вашето внимание към
нещо. Вчера на комисията бяхме информирани, че срокът за
кандидатстване за обединено училище е някъде до 11 януари. Законът за
предучилищното
и
училищното
образование
регламентира
преобразуването на настоящите основни училища в обединени чрез гл. 18,
чл. 315, ал. 1. В нея се казва предложенията за откриване, преобразуване и
закриване на държавните и общинските училища, както и на държавните и
общинските центрове за специална образователна подкрепа на
ученическите общежития и т.н. се внася в срок до 31 май и се разглеждат
за предстоящата учебна година, т.е. на практика е възможно, дори на
майската сесия на общинския съвет, последния да речем четвъртък да се
вземе решение. Разбира се ние си даваме сметка, че с оглед на държавния
план-прием, който е до 15 юни нужно е решението да се вземе много порано, нужно е да се започнат действия, работа, да се обнародва в държавен
вестник.
Така че, на този етап имаме нужда малко от време да помислим, г-н
Радев. Не отхвърляме предложението. „За“ това сме да помогнем и кмета
г-н Станков и директора на училището. Чудесна ви е идеята, но мислим, че
има още какво да проучим по този въпрос, за да бъдем сигурни в
решението си, защото в крайна сметка от нас зависи, колеги, как ще
действаме. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря, г-жо Келеведжиева. Колеги, изказвания?
Г-н Радев, заповядайте!
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СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на Община Сливен Изказване
Уважаема г-жо Келеведжиева, уважаеми дами и господа общински
съветници, с интерес изслушах становището на г-жа Келеведжиева.
Споделям доста от казаните неща. За мен също е много важно качеството
на образованието, което получават децата. В крайна сметка, ако нещо
може да променя в дългосрочен план света и България, и Сливен това е
образованието и младите хора, които са носители на това образование.
Разбира се от тук нататък има много варианти, по които можем да работим
за това да има по-качествено образование. Когато говорим за деца от
уязвими групи, знаете че, преди да говорим за качество, преди това се
поставя въпроса за обхвата. Една тема, по която много активно се работи
сега и на ниво министерства, а и на ниво кметства, защото без да
присъстват учениците…, за да има качество на образование, изобщо за да
има образование - първата стъпка е учениците да са в училище, а не в
гората, на полето или бог знае къде. И, разбира се, тези проблеми с обхвата
са най-големи в общности, в които и семейната среда не предразполага към
превръщане на образованието в ценност от много висок порядък и за
детето и затова се налага да се полагат допълнителни усилия с ангажиране
и на структурите на Регионалното управление на образование, на
полицията, на местната власт, на кметовете по места за това да се задържат
учениците в училище.
В тази връзка, това предложение за Крушаре, в интерес на истината,
за обединеното училище в Крушаре, аз съм го чувал преди да го представи
директорът на училището и съм го чувал от хора, които живеят в Крушаре
в ромската махала, когато съм ги питал какво може да се направи децата да
посещават повече време, да остават по-дълго време в училище, особено
момичетата. Знаете, че имат традиции рано да отпадат от образователната
система момичетата. Спомням си един такъв разговор, на който аз бях
приятно изненадан не беше идеята такава за обединено училище, но те
така хората поне на декоративно ниво масово заявяваха подкрепата си за
задължителността на образованието, за това, че трябва да направим нещо,
за това децата им да получат по-добро образование от тях. Децата им да
ходят на училище, повече отколкото те са ходили. И това е добра, добра
тенденция.
С едно такова решение… Нямаме обединено училище до момента на
територията на общината. Обединено означава, не че се обединяват две
училища, а че училището става до десети клас. Със сигурност това дава
повече шансове на децата от Крушаре и от околните села да посещават
училище. Сега, много е вероятно качеството на образование, което ще
предоставя това обединено училище да не е сред топ, да кажем качество на
топ училищата в България. Ще се съглася с това. Но алтернативата колеги
е, част от тези деца изобщо да не продължат образованието си след
основното. Както и каза г-жа Келеведжиева, ако те завършат 10 клас в
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обединеното училище, те имат възможност да продължат в професионално
училище с професионален профил. В случая в текстилната гимназия,
защото профилът на тази паралелка е такъв.
Не разбрах, защо „кадруване“ беше споменато тук и какво общо има
това с кадруването. Отново и във връзка и с предишния въпрос ще си
позволя да направя една препратка, която не смятам за важна, споменавам
я просто, защото и аз се питам какво означава това „кадруване“.
Директорът на училището, който предлага тази промяна, доколкото си
спомням беше кандидат за кмет на Крушаре, издигнат именно от БСП.
Така че, в случая би трябвало да е идеята, че ние подкрепяме именно него.
За въпроса, какво смятаме за обединените училища? Ние, в интерес
на истината, не сме мислили това да стане основната форма на развитие на
училищата на територията на общината. Да, и с оглед някои от
проблемите, които засегна г-жа Келеведжиева. В случая, обаче, имаме
добра материална база, имаме добър колектив, имаме желание от хората по
места и учениците да продължат да се учат там. Разбира се,
предизвикателство за екипа ще бъде да успее да ги задържи и да докаже, че
може да има една паралелка до десети клас в Крушаре. Според мен не бива
да ги спираме и трябва да им дадем този шанс.
Имало е още едно искане, в интерес на истината, от друго училище,
това училище в Злати войвода да стане обединено. За момента общинската
администрация не е убедена, че това е добър и реалистичен вариант за това
училище. Единственото училище, което е, за което смятаме, че са налице
предпоставките и би било добре да го направим…, да им дадем шанс поне.
Не е казано, че след няколко години, нали, те може да не се откажат, да
кажат: ами не може да събираме толкова деца, да продължим до 10 клас.
Но според мен, шанс трябва да им дадем. Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев! Колеги, изказвания? Да, г-н
Делибалтов, заповядайте!
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Уважаеми г-н Радев, аз искам да направя нещо
подобно на, реплика не толкова, изказване разбира се. Имам предвид …
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Делибалтов, само да уточним. Има заявка за
изказване от г-н Стефан Щилиянов. Вие направихте ли заявка? Вие ще се
изказвате ли? Веско, пусни заявка за изказване на г-н Делибалтов, за да не
се объркаме.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Изказване
Та, това, което искам да кажа е, че се чува тезата за… и по време на
изказването и след него на др. Дечев, на г-н Дечев, сега също я чувам. И не
я чувам за първи път, няколко пъти подред. Вижте колеги, в Българската
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социалистическа партия, вероятно тук са членували поне 80% от
присъстващите.
Реплика от зала
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Така че, … Е, хайде 70 да са. Така че, не
възприемам това, което г-н Кмета доста често споменава - „издигнат от
БСП“, „бил кмет на БСП“. Да, така е. Факт. Но в БСП са хората, които днес
са в БСП и днес членуват там. Това е, което исках да кажа. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Делибалтов. Има думата за реплика
г-жа Келеведжиева. Реплика на г-н Радев.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА - Реплика
Уважаеми г-н Митев, колеги, просто едно уточнение, защото мисля,
че неправилно ме е разбрал г-н Радев, когото дълбоко уважавам. Казах, че
има опасност от масовизация на обединените училища, от кадруване и от
още нещичко казах там, третото… не мога в момента да си спомня какво
точно, но в никакъв случай не хвърлям упреци към това. Макар че, от
изказването на г-н Радев става ясно, че той е проучил, той е разговарял с
хората от селото в някакъв тип събрание. Зная, че има и други училища,
които искат да се трансформират в обединени. Ето, и той го спомена.
Затова казвам още веднъж, че ни е нужно още малко време да проучим. Да,
разбира се, общината в лицето на г-н Кмета е в правото си да огледа, да
коментира, да предлага, но ние сме хората, които си даваме гласа и ние сме
хората, които ще създадем това обединено училище. Аз за себе си имам
някакви угризения, че в определен момент съм гласувала за неща, свързани
с образованието на Сливен, а не е трябвало да ги гласувам в предходните
мандати. Категорично не е трябвало. Включително и за някои маломерни
паралелки. И затова сега имаме нужда от време да помислим.
Да, не сме срещу, нито срещу директора, нито срещу кмета, нито
срещу решението на г-н Радев. Без съмнение, трябва да се дава шанс на
децата. Но имаме време още малко. Можем да помисли, можем да
поогледаме, да седнем да поговорим, да чуем директорите, да се направи
група, нека да има общински съветници вътре. Има експерти в областта.
Да се проучат възможностите и желанията и тогава да вземем решение.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Келеведжиева. Г-н Стефан
Щилиянов за изказване.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ – Изказване
Уважаеми г-н Радев, г-н Митев, уважаеми господа заместниккметове, уважаеми колеги! Няколко дена вече разискваме тази тема: за
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създаването на това обединено училище. И както в своето изложение, г-жа
Келеведжиева каза, че ние наистина, групата на БСП, не сме против
създаването на това училище, но все още има доста неясноти, относно
създаването на това училище. И сега, днешното гласуване мисля, че е
малко, наистина, прибързано. Има още време, можем на януарската, на
февруарската, че дори и мартенската сесия няма да бъде толкова късно за
даване на ход за откриване на процедурата на това обединено училище.
Има неясноти относно това, как ще се провеждат основно практическите
занятия на това обединено училище, защото вчера директорката на
текстилната гимназия каза, че тя няма необходимия ресурс в училището
относно работилници, където да се провеждат тези учебни занятия.
Аз много добре съм запознат, споменах ви и вчера. Мога да кажа, че
съм специалист в текстилното производство. Знам какво е необходимо за
провеждането на такива обучителни процеси. Тя, учителката, директорката
Караманова каза, че не поема ангажимент относно това, че ще се
провеждат практически занятия в Миролио. Тя не може да поеме такъв
ангажимент. Тя е сключила договор с Миролио. Сега означава, че новото
училище- обединеното то трябва да си сключи договор с Миролио. Ами
ако, евентуално, Миролио не иска да сключи договор с тях. Къде ще се
провеждат тези практически занятия? Или ще се провежда някакво
проформа обучение и няма да има никакъв смисъл от създаването на
такова училище.
Затова пак казвам: ние не сме против, но нека да се уточнят всичките
тези неща. И има време: февруари, март може да направим такова
гласуване и да дадем ход на процедурата за откриване на това училище.
Друго, което е: още не ясно как ще стане извозването на учениците. Имаше
предложение с ученически карти, вчера някакви други мнения се дават- с
училищен автобус, с медиатори да се водят учениците. Така че, дайте да не
прибързваме. Не сме против. Нека да се изчистят всички неясноти.
Благодаря Ви за вниманието.
ДИМИТЪР МИТЕВ - Изказване
Благодаря Ви г-н Щилиянов. Колеги, изказвания? Аз ще взема
думата за изказване. Само, преди това, г-н Радев или г-жа Чиликова, искам
да уточним относно срока. Защото вчера говорихме едно в комисиите, сега
колегите от БСП говорят други неща, т.е. февруари-март, за което говорят
колегите от БСП късно ли е? Въпросът ми е риторичен. Знам, че е късно.
Знам, че когато един човек не иска да направи нещо го отлага във времето.
Аз бях и на двете заседания на комисията по образование, наука,
култура и вероизповедания и ме учудва, че колегите, точно колегите от
БСП, независимо г-н Делибалтов, че го казваме, чудно ми е, че точно вие
от БСП не искате едно училище да се развива. Да, да го приемем, че е
някакъв експеримент. Друг е въпросът, че само Сливенска област, е една
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от малкото в които няма обединени училища. Незнайно защо, но няма. И
когато кметът на тази община е решил, че ще направи всичко възможно да
направи такова обединено училище, да даде възможност на едни деца от
едни групи, уязвими, които могат да докарат поне до десети клас в родното
си село, ние сега търсим под вола теле. Не, няма теле под вола.
Кратко и ясно е – кметът на селото, директорът на училището са
съгласни, кметът на общината с целия си ресурс застава зад това
предложение. Извикахме директорът на РУО, който категорично заяви, че
законовите процедури ще бъдат спазени, че трябва да се направи това
предложение, за да може да влезе нормално, да се поиска промяна в плана.
И пак и тогава казах: когато вземаме решение трябва да се водим от
няколко неща: първото нещо е какво ще спечелим, но по-важно е какво
най-много можем да загубим. Аз знам как БСП се бореше със зъби и с
нокти и г-жа Келеведжиева да не закриваме училища. Сега когато искаме
да направим едно училище по-добро те са против. Странно, но това си е
тяхно право. Но аз казвам: можем да спечелим това, че 10-15-20 деца от
това село ще завършат десети клас. Ще придобият някаква специалност.
Ще започнат да работят в текстилното производство. Можем най-много да
загубим след една година или след няколко месеца отново да влезем тук в
тази зала да преобразуваме обединеното училище в основно. Е и какво
толкова се е случило. То училището няма да бъде закрито. То остава там, в
Крушаре. Винаги ще го има.
По отношение на опасенията на колегите от БСП за материалната
база. Никой не говори за Миролио. Там категорично и ясно беше казано, че
има работилница, че училището в Крушаре ще направи само договор за
наем за ползване на тази работилница. То си има двама специалисти, които
ще преподават, ще водят практиката.
По отношение на транспорта: ами ясно е, има два варианта: или им
се дават карти от Пътнически превози, или пък се осигуряват два автобуса
под наем от Пътнически превози и ги карат веднъж на седмица на
практика в Сливен. Не виждам какво толкова ужасно и страшно има, какво
трябва да го мъдрим, примерно, 2-3-5 месеца, какво ще се промени. Вчера
бяха всички, от които това зависеше. Но щом искате да го бавим: не
гласувайте. Ваш проблем. Това ми е изказването. Благодаря.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА (от място) – За да не излизам отново г-н
Митев,…
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, да.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА - Не като реплика, просто като коментар. Не чух
мнението на г-жа Чиликова.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, и аз го искам.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – Аз също го търся в момента в закона. Преди
малко ви прочетох.
Реплика от зала – В наредба 10 го потърси.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – В Наредбата просто да видим, има ли такава
възможност. За да не останат колегите от залата с погрешно впечатление,
че ние хвърляме просто във въздуха някаква дата. Аз съм го прочела,
цитирах ви го точно. Нали! Вие казвате, че срокът приключва.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, г-н Радев, заповядайте!
СТЕФАН РАДЕВ – Аз съжалявам, че не поставихте този въпрос по-рано. В
момента не съм до край убеден в това, което ще кажа. Срокът до края на
нова година е свързан не толкова с възможността да се вземе такова
решение и по-късно, а със залагането на финансиране на това училище,
което трябва да бъде направено до края на годината, за да бъде заложено за
следващата година да може да бъде финансирано. Говоря аналогично:
такъв проблем имаме с детските градини. Когато разкриваме група, ако я
разкрием през течение на година или в началото на учебната година,
месеците от септември до края на годината остават за наша сметка, защото
тя не е заложена изначално в годината, че ще бъде финансирана и не може
да започне да бъде финансирана през годината. Така че, най-вероятно в
Наредбата за самите училища няма да има такава дата до края на годината,
че трябва да стане, но на практика, както се случват нещата, ако не станеняма да има финансиране за последните три месеца от година. И друг е
въпроса, това което каза и г-жа Келеведжиева, че необходимо е доста
време подготовка, за да може да стартира една такава паралелка.
Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря. Има думата г-н Стефан Щилиянов за
реплика на моето изказване.
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ - Реплика
Репликата бе подбудена от това, че ние искаме да откриваме, не да
закриваме. Откриването на една такава паралелка на това обединено
училище, то наистина може да се стигне до закриването на текстилната
гимназия, защото де факто, тя вчера и г-жа Караманова каза: образно
казано ще се получи кражба на ученици от тяхното училище. Така че, ние
не сме за закриването, а ние винаги сме били за откриването, да не се
разбира погрешно. Благодаря ви.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодарим г-н Щилиянов. Г-жа Тонева има думата
за изказване.
ВЕСЕЛИНА ТОНЕВА – Изказване
Уважаеми колеги, искам, г-жо Келеведжиева, повече и Вие да ме
чуете. Колеги, съществува една Наредба №10 за организация на
дейностите в системата на предучилищното и училищното образование,
според която се изисква до 15 януари да се направи предложение от
училищата за държавния план-прием. Всъщност, това не биха могли да
направят от Основното училище в с. Крушаре, ако днес, на това заседание
на Общинския съвет, ние не вземем решение: дали подкрепяме
предложението училището да бъде преобразувано в обединено. Те не
могат да направят предложение за паралелка- професионална за 2021-2022
година ако днес ние не дадем своето съгласие да се преобразува
училището. Разбирате ли? Значи, ние започваме да говорим за едни
последващи неща.
От нас днес се иска да подкрепим, или пък ако не преобладава това
мнение в залата, да се отхвърли предложението на г-н Радев, съответно на
колектива на училището в с. Крушаре, защото директорът, всъщност,
представя предложението на педагогическия съвет. Аз уважавам
предложението на педагогическия съвет. Смятам, че община Сливен и
Регионалното управление имат ресурса в максимална степен да подкрепят
развитието на това училище. За мен е много важно минимум 18 деца, 18
момичета, колеги, от с. Крушаре, а може би и от околните села малко покъсно, наистина, да излязат от средата си.
Вчера, така, много ме впечатли нещо, което каза кмета на с.Крушаре:
тези момичета ще станат майки. Значи, ние говорим за една перспектива от
поколения. Образованите майки, които имат професия, които няма да
тежат на социалната система, образованите майки в последствие ще
осигурят присъствието и на своите деца в училище. Говорим наистина за
един процес на десегрегация, който можем да подкрепим със своето
решение.
Ние, в случая, не можем да предвидим дали това ще се отрази
пагубно на професионалната гимназия по текстил и облекло: едва ли,
защото в тази гимназия учат момчета само от с. Крушаре и може би дветри момичета от по-прогресивните семейства на ромската общност. А
останалите? Значи през тази учебна година, по сведения на директора, в
училището ще завършат седми клас, т.е. основно образование ще завършат
около четиридесет деца, около четиридесет ученици. По-голямата част от
тях, ако не подкрепим предложението на г-н Радев и на местната власт, и
на директора, ние ще ги осъдим да останат затворени, наистина затворени
в ромската махала. Аз лично не смятам, че това е правилно решение.
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Освен това, всички вие сте чели един разказ от Вазов и той е Дядо
Йоцо гледа. Там има… ще ви цитирам нещо, което е много важно и над
което всеки днес трябва да се замисли. В селото на дядо Йоцо няма
училище…, няма учител, защото няма училище. Не идва вестник, защото
няма кой да чете. Ако разсъждаваме така, така че да спрем развитието на
тези деца, в ромската махала, в последствие, няма да има кой да чете.
Благодаря ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря, г-жо Тонева. Г-жа Келеведжиева за
реплика предполагам на г-жа Тонева.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – Колеги, много ви се извинявам.
Реплика от зала – Има защо.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА - Може и да има защо. Ако не ви се стои на
сесия може да си тръгнете. Няма проблем.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-жо Келеведжиева, правя Ви забележка.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – Обаче, аз мисля, че ние тук влязохме в
излишна полемика, колеги. Аз просто изложих мнението си и мисля, че
бях изключително деликатна. И никого не обидих, за да получавам аз и
групата на БСП в момента обиди, че ние не желаем да помогнем на децата
от Крушаре, че ние сме против тяхната интеграция, че ние сме против
тяхното обучение. Много моля, не ни вкарвайте в подобна схема на
разговори. Само казах, че има още време, в което можем да помислим. В
Наредба 10 открих не за обединените училища, а за иновативните, но то
едновременно става дума за едно и също. Дава срок на Регионалните
управления, респективно на общината, до 31 януари.
ВЕСЕЛИНА ТОНЕВА (от място) Говорим за различни неща.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – Да, говорим за различни неща. Искам…
ВЕСЕЛИНА ТОНЕВА (от място) За държавен план прием говорим.
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – Само изказах мнението си. Вие имате право да
решите как да гласувате. Само не ни вкарвайте в излишни конфликти.
Всеки има право да изрази позиция. Гласувайте както желаете. Това е ваш
избор. Изразих моето мнение и на групата и повече няма да коментираме
от наша страна.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-жо Келеведжиева. Г-н Денко Делчев за
изказване.
ДЕНКО ДЕЛЧЕВ – Изказване
Уважаеми г-н Председател, г-н Радев, колеги, целия този дебат си
имаше смисъл. Защото, за да се продължи по-нататък обсъждането на
структурата на институциите- образователни в община Сливен, това нещо
трябваше да започне. И започвайки чрез промяна, преобразуване на
училището в с. Крушаре, аз мисля, че ние даваме добър тон. Ако ние сега
не вземем решение, ако не подкрепим предложението на г-н Радев, аз съм
убеден на много висок процент, че ние просто ще отложим всяко едно
нещо във времето.
Преди две години една част от вас коментираха подобна промяна.
Под влияние на натиск, под влияние на страсти, както искате така го
наричайте, за две години това нещо замря. Ако ние сега не стартираме, със
всичките опасности, които ги… И г-жа Келеведжиева е права. Аз самия в
комисията съм ги поставял тези въпроси. Колегите от комисията знаят
моето мнение. Защо беше провокиран този разговор? Но в крайна сметка
ние днес, предлагам, призовавам, наистина да направим крачката. Тя
трябва да стане, за да знаем опасностите. И това не е промяна на мнение
под влияние на конюнктура или нюанси. Това просто е осъзната, получена,
информирана позиция по отношение какво трябва да стане. Иначе ако ние
днес не вземем решение, казвам ви, мое мнение, ние няма да вземем
решение и за останалите… Много трудно ще вземем решение за
останалите проблеми в образованието и в мрежата по конкретно. Затова
призовавам всеки един да подкрепи предложението на г-н Радев.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Делчев. Г-н Христо Котов за
изказване. Г-н Котов се отказва от изказване. Г-н Пантелеев.
МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ - Процедурно предложение
Уважаеми колеги, г-н Председател, правя предложение за
прекратяване на изказванията и дебатите по тази точка. Досега си мислех,
че по-лошо от няколко адвоката на едно място няма. Вече си променям
това...
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Пантелеев. Колеги, прекратихме
изказванията. Има предложение за прекратяване на разискванията. Има ли
противно мнение? Не виждам.
Преди да преминем към гласуване на точка 7 предлагам да създадем
нова точка 3 със следния текст: „На основание чл.60, ал.1 от АПК се
допуска предварително изпълнение на решението. Мотиви за допускане на
предварително изпълнение: да се защитят особено важни обществени
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интереси и предотвратяване забавата на изпълнението, което може да
доведе до настъпване на значителни и трудно поправими вреди.“
Г-н Радев, приемате ли предложението?
СТЕФАН РАДЕВ – Приемам, да.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря. Създаваме една възможност за
предварително изпълнение на решението. Колеги, гласуваме точка 7
заедно с направеното изменение и допълнение от мен и прието от
вносителя. Гласуваме точка 7.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 18, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 14 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Предложението се приема, тъй като е необходимо
обикновено мнозинство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: Въздържал се
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Въздържал се
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: Въздържал се
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : Въздържал се
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: Въздържал се
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: Въздържал се
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: Въздържал се
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: Въздържал се
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 431
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 311, ал. 1 от ЗПУО и чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от ЗПУО,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема да се преобразува чрез промяна на вида училище, съгласно
чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование,
Основно училище „Черноризец Храбър”, с. Крушаре, община Сливен в
Обединено училище „Черноризец Храбър” с адрес ул. „Демир Славов” №
24, с. Крушаре, община Сливен, област Сливен, считано от началото на
учебната 2021/2022 година.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен последващи законови
действия за изпълнение на решението в съответствие с разпоредбите на
Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от
19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят особено важни обществени интереси и
предотвратяване забавата на изпълнението, което може да доведе до
настъпване на значителни и трудно поправими вреди.

Точка 8 (Осма)
30-00-1186/03.12.2020 г. Приемане на програма за работата на
Общинския съвет Сливен през първото тримесечие на 2021 година.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет, която го подкрепя.
Всички комисии го разглеждаха и го подкрепят. Колеги, заявки за
изказвания? Не виждам.
Преди да преминем към гласуване, само като вносител, правя
следната промяна: т. 6 от програмата за месец януари, да стане т. 10 от
програмата за месец февруари.
Колеги, гласуваме предложението заедно с направеното изменение и
допълнение от мен като вносител. Гласуваме точка 8.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Предложението по точка 8 се приема.
1.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 432
На основание чл.38, ал.1 от ПОДОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
ПРИЕМА Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2021 година.

П РОГРАМА
за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2021 година

М. ЯНУАРИ
1. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2021 г.
2. Разпределение на общинските жилища през 2021 г.
3. Утвърждаване на План за младежта за 2021 г.
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4. Отчет за дейността на комисията по стипендиите при Община Сливен през
2020 г.
5. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през четвъртото
тримесечие на 2020 година на Кмета на община Сливен.
М. ФЕВРУАРИ
1. Отчет за изпълнение на програма за управление на Община Сливен мандат
2019-2023 г. през 2020 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет - Сливен и неговите постоянни
комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
3. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на община Сливен за стопанската 2021-2022 г.
4. Утвърждаване на Календар на културните прояви на Община Сливен за 2021г.
5. Утвърждаване на доклада и финансовия отчет за дейността на Комисията на
Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен за 2020 г.
6. Приемане Отчет за дейността на Общински фонда 'Култура' към община
Сливен за 2020 г.
7. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при община Сливен за 2020 г.
8. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2021 г.
9. Приемане на решения за разрешаване на изработване, съгласуване и
одобряване на ПУП на територията на Община Сливен.
10. Проект за бюджет на община Сливен за 2021 г.
М. МАРТ
1. Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен
и отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците на територията на община
Сливен.
2. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 г.
3. Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
4. Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и
младежи през 2021 г.
5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Сливен от м. юли
до м. декември 2020 година.
6. Програма за развитие на туризма през 2021 г.
7. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2020 г.
8. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2021 г.
9. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
Община Сливен.
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Точка 9 (Девета)
30-00-1137/20.11.2020 г. Приемане Програма за развитие
читалищната дейност в Община Сливен за 2021 година

на

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по образование,
наука, култура и вероизповедания, която го подкрепя. Комисиите, които го
разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме
точка 9.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 9 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 433
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2021 година.
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Точка 10 (Десета)
30-00-1108/06.11.2020 г. Безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост (дарение) на имот, частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.441.41 (УПИ
XIX, кв.2) по КККР-Сливен, местност „Селището“, град Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Само да изчакаме, колеги, дали има колеги отвън,
тъй като става въпрос за дарение за църква. Колеги, готови ли сме за
гласуване? Гласуваме точка 10.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Прегласуваме точка 10 от дневния ред.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 10 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 434
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.
34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закон за общинската собственост и чл.32, ал.1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Допълва Раздел XI - „Дарение“ 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 67338.441.41 по КККР - гр. Сливен, с площ от 2061
кв.м., адрес: гр. Сливен, м. „Селището“, начин на трайно ползване: за
култова, религиозна сграда, комплекс.
2. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Сливенска Митрополия правото на собственост на имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.441.41
по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо
имота е от 19.08.2020 г., с площ на поземления имот: 2061 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, м. „Селището“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за култова,
религиозна сграда, комплекс, съседи: 67338.441.40, 67338.441.45,
67338.441.42, 67338.441.37, 67338.441.38, УПИ XIX - „За религиозни
дейности“, кв.2 - по ПУП на м. „Селището“, гр. Сливен, актуван с акт за
частна общинска собственост № 4263/03.09.2020 г.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
дарение.
4. Всички данъци и такси по издаването и вписването на договора са
за сметка на Сливенска Митрополия.

Точка 11 (Единадесета)
30-00-1178/02.12.2020 г. Прекратяване на съсобственост, чрез
изкупуване частта на Община Сливен в УПИ Х-7815, кв.15, с.Сотиря,
общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания не
виждам. Гласуваме точка 11.
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Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 435
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
РЕШИ:
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: 250/850 ид.ч. от УПИ
Х-7815, кв.15, целият с площ от 850 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и С.
П. С. върху следния недвижим имот, представляващ УПИ Х-7815, кв.15,
целият с площ от 850 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен, с искане за прекратяване на
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съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината, представляваща
250/850 ид.ч. от УПИ Х-7815, кв.15.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 2037 лева (две хиляди и тридесет и седем лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Точка 12 (Дванадесета)
30-00-1166/01.12.2020 г. Продажба на имоти частна общинска
собственост, предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващи поземлени имоти: 67338.420.167, местност „Барутни
погреби“, землище гр. Сливен и 46694.70.126, местност „Над село“,
землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която го подкрепя. Комисиите,
които го разгледаха, го подкрепят. Не виждам заявки за изказвания.
Гласуваме точка 12.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 12 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 436
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
РЕШИ:
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 67338.420.167, с площ от 1105 кв.м по
кадастралната карта на гр.Сливен, местност „Барутни погреби” с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10 м/, цена 20 270 лв.
2. Поземлен имот 46694.70.126, с площ от 939 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 1 592 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.

Точка 13 (Тринадесета)
30-00-1110/09.11.2020 г. Продажба на поземлени имоти - частна
общинска собственост, с идентификатори № 67338.433.214 и
67338.433.609, местност "Батмиш", гр. Сливен
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук отново водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която го подкрепя. Комисиите,
които го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 13.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 13 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 437
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
РЕШИ:
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, със
следните имоти:
- ПИ 67338.433.214, с площ от 557 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 946, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.215, 67338.433.259, 67338.433.213, 67338.433.609, 67338.433.32,
актуван с АОС № 4274/13.10.2020 г.;
- ПИ 67338.433.609, с площ от 761 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 213, при съседи: 67338.433.498,
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67338.433.214, 67338.433.213, 67338.433.212, 67338.433.32, актуван с АОС
№ 4275/13.10.2020 г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Сливен,
местност „Батмиш“, както следва:
- ПИ 67338.433.214, с площ от 557 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 946, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.215, 67338.433.259, 67338.433.213, 67338.433.609, 67338.433.32,
актуван с АОС № 4274/13.10.2020г.
Начална тръжна цена 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет
лв.), без ДДС.
- ПИ 67338.433.609, с площ от 761 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 213, при съседи: 67338.433.498,
67338.433.214, 67338.433.213, 67338.433.212, 67338.433.32, актуван с АОС
№ 4275/13.10.2020г.
Начална тръжна цена 5 270 лв. (пет хиляди двеста и седемдесет лв.),
без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Точка 14 (Четиринадесета)
30-00-1096/04.11.2020 г. Продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в местност „Селището“, гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която го подкрепя. Комисиите,
които го разгледаха също го подкрепят. Заявки за изказвания по точка 14?
Не виждам, колеги. Гласуваме точка 14.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 14 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 438
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
РЕШИ:
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 добави: Поземлен имот с
идентификатор 67338.441.11 с площ 1237 кв.м. (хиляда двеста тридесет и
седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин
на трайно ползване: за вилна сграда по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение,
засягащо поземления имот е от 11.09.2020г., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800,
СО „Селището“, местност „Селището“, актуван с акт за частна общинска
собственост № 4264/17.09.2020г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 67338.441.11 с площ 1237 кв.м.
(хиляда двеста тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК,
последно изменение, засягащо поземления имот е от 11.09.2020г., с адрес:
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гр. Сливен, п.к. 8800, СО „Селището“, местност „Селището“, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4264/17.09.2020г.
Начална тръжна цена 13 500 лева (тринадесет хиляди и петстотин
лв.) без ДДС
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търг и сключи договор със спечелилият участник.

Точка 15 (Петнадесета)
30-00-1179/02.12.2020 г. Продажба на имот - частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІІ, кв.32 в с.Глушник,
общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук отново водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която го подкрепя. Комисиите,
които го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 15.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 15 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 439
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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 VІІІ, кв.32, с площ
от 1600 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на с.Глушник,
актуван с АОС № 24 от 31.03.2005г.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ: УПИ VІІІ, кв.32, с
площ от 1600 кв.м., отреден за жилищно строителство, по плана на
с.Глушник, актуван с АОС № 24 от 31.03.2005г.
Начална цена 7150 лева (седем хиляди сто и петдесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
Точка 16 (Шестнадесета)
30-00-1098/05.11.2020 г. Отдаване под наем на части от имоти – частна
общинска собственост без търг или конкурс за дейността на Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща отново е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Колеги, гласуваме
точка 16 заедно с направените изменения и допълнения, които имате във
вашите системи и които разгледахте също по комисии. Гласуваме точка 16
с направените изменения и допълнения.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 440
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закон за физическото възпитание
и спорта,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Допълва 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, като в раздел V. „Отдаване под
наем“, се добавят следните терени:
- терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, ул. „Г. Икономов“, кв. „Клуцохор“
(позиция 1) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се гр. Сливен, ул. „Д. Димитров“, кв. „Република“
(позиция 5) по утвърдена схема;
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- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул.„Ст. Стамболов“, кв. „Сини
камъни“ (позиция 7) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул. „Ст. Стамболов“, кв.
„Дружба“ (позиция 8) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул.„Георги Данчев“, кв.
„Българка“ (позиция 9) по утвърдена схема;
- терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен преместваем
обект, предназначен за извършване на дейност на обекти за тото и
лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул.„Бургаско шосе“, кв. „Ст.
Заимов“ (позиция 10) по утвърдена схема.
2. Да се отдадат под наем без търг или конкурс части от имоти,
частна общинска собственост, представляващи терени с еднаква площ и
зона:
2.1. Терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекти
за тото и лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, ул. „Г. Икономов“,
кв. „Клуцохор“ (позиция 1) по утвърдена схема, при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС, трета
зона:
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.2. Терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекти
за тото и лотарийни игри находящ се гр. Сливен, ул. „Д. Димитров“,
кв. „Република“ (позиция 5) по утвърдена схема, при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС, трета
зона;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.3 терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр.Сливен, бул.„Панайот
Хитов, кв.„Ново село“ (позиция 6), по утвърдена схема при следните
условия:
48

 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона:
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.4. терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, бул.„Стефан
Стамболов“ (позиция 7), по утвърдена схема при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.5. терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр. Сливен, бул. „Ст.
Стамболов“, ж.к.„Дружба“ (позиция 8), по утвърдена схема при
следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.6. терен с площ 14,85 кв.м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекта
за тото и лотарийни игри, находящ се гр.Сливен, бул.„Георги Данчев“,
ж.к. „Българка“ ( позиция 9), по установена схема при следните условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
2.7. терен с площ 14,85 кв. м. за разполагане на временен
преместваем обект, предназначен за извършване на дейност на обекти
за тото и лотарийни игри находящ се в гр. Сливен, бул. „Бургаско
шосе“, кв. „Ст. Заимов“ (позиция 10) по утвърдена схема при следните
условия:
 Месечна наемна цена: 75 (седемдесет и пет) лева без ДДС; трета
зона
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
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 Предназначение: за дейността на ДП „Български спортен
тотализатор“;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да се сключат наемни
договори за всеки поотделно, при определените в т.2 условия от
настоящото решение.

Точка 17 (Седемнадесета)
30-00-1193/07.12.2020 г.
Учредяване
право на строеж на
„Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на трафопост, върху
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 67338.513.284, УПИ I, кв. 106, ЦГЧ, ул. „Михаил
Чайковски“, гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по общинска собственост и
местно самоуправление, която подкрепя предложението. Комисиите, които
го разгледаха, го подкрепят. Заявки за изказвания не виждам. Гласуваме
точка 17.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 441
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9, чл.37, ал.4, т.4 от Закона
за общинската собственост и чл.34, ал.4, т.4 от НРПУРОИ и във връзка с
чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. 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 учредяване право на строеж за трафопост
със застроена площ от 6,3 кв.м. в ПИ с идентификатор 67338.513.284, площ
на поземления имот: 2757 кв.м, трайно ползване: комплексно застрояване,
с адрес: гр. Сливен, ул. „Михаил Чайковски“.
II. Да се учреди в полза на ”Електроразпределение Юг” ЕАД с
ЕИК ………., седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо Г.
Данов” № 37, възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на нов
трафопост, тип БКТП, със застроена площ 6,30 кв.м., както и сервитут за
обслужването на трафопоста с площ 42,5 кв. м., в поземлен имот с
67338.513.284 по КККР - гр. Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Михаил Чайковски“, площ на поземления имот: 2757 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, УПИ I, кв. 106, ЦГЧ, гр. Сливен, актуван с АОС
№ 3598/07.06.2017 г., за сумата от:
1. 1 198 лв. (хиляда сто деветдесет и осем лв.), без ДДС - за правото
на строеж;
2. 2 648 лв. (две хиляди шестстотин четиридесет и осем лв.), без
ДДС- за сервитута.
ІIІ. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж върху имота по т. ІI.
Точка 18 (Осемнадесета)
30-00-1095/04.11.2020 г. Учредяване право на надстрояване над първи
етаж на сграда с идент. 67338.560.134.2 по КККР-гр. Сливен, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Дружба“, върху поземлен имот - частна общинска
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собственост с идентификатор 67338.560.134 (УПИ I, кв. 627) по КККР
на гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по общинска
собственост и местно самоуправление, която подкрепя предложението.
Комисиите, които го разгледаха също го подкрепят. Не виждам заявки за
изказвания. Гласуваме точка 18.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 1 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 442
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
РЕШИ:
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
52

Общински съвет, гр. Сливен, с учредяване право на надстрояване с обща
площ 138,42 кв.м. над първи етаж на сграда с идент. 67338.560.134.2, с
адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.
2. Да се учреди в полза на „РЕКЕИ“ ООД, с ЕИК ……….., безсрочно
право на надстрояване с обща площ 138,42 кв.м., над първи етаж на сграда
с идент. 67338.560.134.2 по КККР-гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв.
„Дружба“, със застроена площ: 1005 кв.м., брой етажи: 2, брой
самостоятелни обекти в сградата: 22, с предназначение: сграда за търговия,
собственост на дружеството, която надстройка ще се изгради върху
общински поземлен имот с идентификатор 67338.560.134 по КККР - гр.
Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, последно изменени със заповед: 18-12769/09.10.2014 г. на
началника на СГКК-Сливен, с площ на поземления имот: 8040 кв.м., адрес
на поземления имот: гр. Сливен, кв. „Дружба“, при съседи: 67338.560.133,
67338.560.137, 67338.560.135, 67338.560.204, 67338.606.8, 67338.561.42, по
действащ ПУП на кв. „Дружба“: УПИ I, кв.627, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4269/29.08.2020 г.
Цената на правото на надстрояване с обща площ 138,42 кв.м. (сто
тридесет и осем цяло четиридесет и два кв.м.), възлиза на 27 545 лв.
(двадесет и седем хиляди петстотин четиридесет и пет лв.).
3. Възлага на кмета на Община Сливен да издаде заповед и
сключи договор за учредяване право на надстрояване върху имота по т.2.
Точка 19 (Деветнадесета)
30-00-1155/01.12.2020 г. Одобряване на Годишен план за ползване на
дървесина, собственост на Община Сливен за 2021 година и
изпълнение на ползването на дървесина от горски територии,
собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2021 г.,
при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8 от
05.08.2011 г. за сечите в горите.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по опазване на
околната среда, туризъм, селско и горско стопанство, която подкрепя
предложението. Заявки за изказвания, колеги? Не виждам. Гласуваме точка
19.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 1 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 19.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : Въздържал се
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 443
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрацията, във връзка с чл.5 ал.3 и чл.7, ал.1, 4 и 5 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА Годишния план за ползване на дървесина от горски
територии собственост на Община Сливен за 2021 год., с общо количество
16 980м3 стояща маса с клони, от които иглолистни 4 290м 3 и
широколистни 12 690м3.
2. Дава съгласие подотдели 144 „г“, 145 „ж“,145 „б“, 146 „ж“,
153 „а“, 154 „г“, 169 „а“, 169 „г“, 169 „е“, 170 „ж”, 170 „м”, 171 „д”,
171 „к”, 171 „л”, 171 „е” и 172 „м”, в землището на село Раково, Община
Сливен; подотдели 43 „п“, 43 „у“, 43„е1“, 72 „б“, 72 „м“ и 82 „к“ в
землището на село Бяла, Община Сливен; подотдел 56 „н“, в землището
на с. Божевци, Община Сливен; подотдели- 303 „в“, в землището на
с.Блатец, Община Сливен; подотдели- 45„б“ и 47 „д“, в землището на
с.Новачево, Община Сливен, с предвидени отгледни сечи – прореждане;
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подотдели 144 „д“, 145 „и“, 146 „е“, 146 „г1“, 150 „л“, 170 „з“,
171 „а“, 171 „в“ 171 „ж“, 174 „д“, 176 „ц“, 176 „ж“ и 177 „в“, в землището
на село Раково, Община Сливен; подотдели 44 „л“ и 43 „д“ в землището на
село Стара река, Община Сливен; подотдели 304 „б“ и 304 „д“, в
землището на село Блатец, Община Сливен; в подотдел 350 „б“, в
землището на село Трапоклово, Община Сливен; подотдели 43 „м“, 43 „е“,
43 „з“, 43 „ф“, 43 „ч“, 55 „е“, 69 „д“ и 69 „ж“, в землището на село Бяла,
Община Сливен; подотдели 59 „и“ и 59 „л“ , в землището на село Божевци,
Община Сливен, с предвидена отгледна сеч – пробирка;
подотдели 145 „а“ и 146 „а“, в землището на село Раково, Община
Сливен; подотдели 537 „б“, 537 „д“, 537 „е“, 537 „з“ и 537 „и“, в землището
на село Селиминово, Община Сливен, с предвидена принудителна сеч;
подотдели 145 „е“, 146 „г2“, 170 „е“, 170 „и“, 176 „л“, 176 „д“,
183 „е“, 194 „р“ и 194 „с“ в землището на село Раково, Община Сливен;
подотдели 303 „г“, в землището на село Блатец, Община Сливен, с
предвидена възобновителна сеч – групово – постепенна;
подотдели 304 „а“ и 304 „г“, в землището на село Блатец, Община
Сливен; подотдел 42 „и“, 42“л“ и 43 „г“, в землището на село Стара река,
Община Сливен; подотдели 69 „р“ в землището на село Бяла, Община
Сливен, с предвидена постепенно- котловинна сеч, да бъдат включени в
ЛФ 2021.
3. Ползването на дървесина от общински горски територии
собственост на Община Сливен за подотделите посочени в т.2 от
Решението, да се осъществи съгласно чл.5 ал.1 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, съобразно одобреното количество по т.1,
след утвърден график съгласно чл.9, ал.1, т.3, чл.50, т.4 и чл.67 ал.1, т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП, по минимални цени утвърдени с Решение № 288/
30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен.
Възлагане изпълнението на дейността добив на дървесина да се
извърши по реда на чл.12 от НУРВИДГТДОСПНГП, а продажбата на
добита дървесина, съгласно чл.66 ал.1, т.1 или т.2; ал.2 т.1 и т.3 от
НУРВИДГТДОСПНГП. Продажбата на стояща дървесина на корен по
сортименти да се осъществи, съгласно чл.49 ал.1 т.1 и т.4 от
НУРВИДГТДОСПНГП.
4. В случай, че някои от подотдели от одобрения годишен план за
ползване на дървесина от горски територии-собственост на Община
Сливен за 2021 г. не се усвоят, то ползването им да се прехвърли през
2022г.
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК,
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предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат
защитени особено важни обществени интереси.

Точка 20 (Двадесета)
30-00-1187/03.12.2020 г. Даване на съгласие „Дентален център 1 Сливен“ ЕООД да извърши ремонтно-монтажни дейности със
собствени средства в сградата на дружеството, находяща се в гр.
Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №2 – 4-ти и 5-ти етаж.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по оперативен контрол,
която подкрепя предложението. Комисиите, които го разгледаха също го
подкрепят. Г-н Кутийски, заповядайте за изказване.
РАДОСЛАВ КУТИЙСКИ – Изказване
Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, уважаеми колеги, точката е
чисто техническа и касае само дейността на Общински съвет. От някои
колеги получих запитване, като член на комисията по оперативен контрол,
относно начина за даване на разрешение, във връзка с оферти, получени от
управителя на Денталния център- г-н Йосифов. И, същите изказаха едни,
така, съмнения относно тези оферти- дали са реални. Направих си труда,
проверих и наистина се оказа, че самите оферти са твърде общи, твърде
просторни, в смисъл такъв- просторни за цени, а не за обяснения.
Липсват…, примерно цената на услугата, която предлага: дали включва и
материалите вътре в нея. Молбата ми е, към тези колеги, които изпитват
съмнения, да подкрепим в момента решението. Комисията по оперативен
контрол да създадем едни правила в последствие, вече като направим
следващо заседание, на какво трябва да отговарят едни оферти когато
управителите на съответните дружества изискват такива и ние трябва да
дадем едно разрешение да бъде извършен съответния разход. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Кутийски.
Само да направим едно уточнение. „Дентален център 1-Сливен“ е
търговско дружество, независимо от това, че принципал е община Сливен.
Като такова, то има задължение да извършва строително-монтажни работи,
да закупува апаратура или каквито други дейности, спазвайки стриктно
Закона за обществените поръчки. Няма как, според мен, комисията да
прави правила как да бъде провеждана една процедура по ЗОП. А това че,
д-р Йосифов е дал оферта, това е само защото той е искал да покаже, че го
прави прозрачно. Но ние даваме, г-н Кутийски, само съгласие до 40 149 лв.
Той е длъжен да спази Закона за обществените поръчки. Има си АДФИ
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после, има си контролни органи: да си го проверяват. Ние само казваме: с
тези пари ти позволявам да си направиш ремонт. Спазвай Закона за
обществените поръчки. Но, комисията си е в правата да решава. Аз Ви го
казвам, в случая, като юрист и съм убеден, че ние не можем да се месим на
управители когато се провежда обществена поръчка.
Колеги, гласуваме точка 20 от дневния ред. Гласуваме.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 8 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 20 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Въздържал се
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : Въздържал се
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: Въздържал се
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: Въздържал се
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 444
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
РЕШИ:
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Дава съгласие „Дентален център 1 – Сливен“ ЕООД да извърши
ремонтно-монтажни дейности със собствени средства в сградата на
дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №2 – 4-ти
и 5-ти етаж в размер на 40 149.52 лв.
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.

Точка 21 (Двадесет и първа)
30-00-1188/03.12.2020 г. Даване на съгласие „Дентален център 1 Сливен“ ЕООД да закупи със собствени средства за нуждите на
денталните лекари, работещи в сградата на дружеството находяща се
в гр. Сливен, бул.“Стефан Караджа“ № 2 нов бутален двуцилиндров
компресор.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук отново водеща е комисията по
оперативен контрол, която подкрепя предложението. Комисиите, които го
разгледаха също го подкрепят. Колеги, заявки за изказвания? Не виждам.
Гласуваме точка 21.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 22, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 7 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 21 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : Въздържал се
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: Въздържал се
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: Въздържал се
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 445
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
РЕШИ:
Дава съгласие „Дентален център 1 – Сливен“ ЕООД да закупи със
собствени средства за нуждите на денталните лекари, работещи в сградата
на дружеството, находяща се в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 2 нов
бутален двуцилиндров компресор в размер на 7 200 лв.
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.
Точка 22 (Двадесет и втора)
30-00-1161/01.12.2020 г. Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на Община Сливен“ за имот в местността
„Сливенски кър“, землище гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 22.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 446
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
РЕШИ:
Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“ за
територия, в която попада поземлен имот с идентификатор 67338.47.60 в
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен с промяна на устройствената
зона в „Пп – устройствена зона предимно за производства“.

Точка 23 (Двадесет и трета)
30-00-1160/01.12.2020 г. Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на Община Сливен“ за имот в местността
„Къра“, землище гр.Сливен – кв.“Речица“.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща отново е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 23.
С 29 гласа „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“ приехме точка 23.
Стефан Стайков (от място) Обяви, че гласува „за“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола: от системата „за“ – 29 плюс гласа на
Стефан Стайков „за“ – с 30 – „за, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“
приехме точка 23.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 447
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
РЕШИ:
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Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попада поземлен имот с идентификатор 67338.834.82
в местност „Къра“, землище гр.Сливен-кв.„Речица“ с промяна на
устройствената зона в „Сср - терени за земеделски нужди с възможност за
промяна предназначението“.

Точка 24 (Двадесет и четвърта)
30-00-1159/01.12.2020 г. Приемане на решение за одобряване на ПУП –
парцеларен план за линейните
обекти на техническата
инфраструктура за трасе на водопровод в землището на гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща отново е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 24.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 448
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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
съществуващ уличен водопровод D 110, проведен до имоти в местността
„Чобанка“, до поземлен имот 67338.108.37, местност „Бършен“, землище
гр.Сливен, отреден „За автосалон и автосервиз“ и преминаващо през ПИ
67338.250.1 с НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна
собственост, землище гр.Сливен.
Точка 25 (Двадесет и пета)
30-00-1158/01.12.2020 г. Приемане на решение за одобряване на ПУП –
парцеларен план за линейните
обекти на техническата
инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща отново е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 25.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 449
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел от
съществуващ КРШ в имот 67338.302.104 до ПИ 67338.302.134 с НТП
“голина“, местност “Бармука“, землище гр.Сливен, за захранване на
„Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“, преминаващ през ПИ
67338.302.104 с НТП “За път от републиканската пътна мрежа“, публична
държавна собственост, местност “Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен.
Точка 26 (Двадесет и шеста)
30-00-1165/01.12.2020 г. Приемане на решение за разрешаване
изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура за водопроводно отклонение в
землището на гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук отново водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 26.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
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Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 450
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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 водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод Ф 100 в ПИ 67338.47.47 до ПИ
67338.47.60 и преминаващ през ПИ 67338.47.45 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.47.46 с НТП „дере“ и
ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“, местност „Сливенски
кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
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Точка 27 (Двадесет и седма)
30-00-1164/01.12.2020 г. Приемане на решение за разрешаване
изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура за канализация в землището на
гр.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща отново е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказвания. Гласуваме точка 27.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 451
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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 канализация от
съществуваща шахта от градската канализация на гр.Сливен, находяща се
в ПИ 67338.77.37, до югоизточната част на Индустриален парк „Бършен“,
землище гр.Сливен и преминаващо и засягащо със своя сервитут ПИ
67338.77.37 с НТП „за местен път“, общинска собственост, ПИ 67338.180.4
с НТП „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна
собственост, ПИ 67338.180.5 с НТП „за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение“, държавна собственост, ПИ 67338.180.6 с НТП
„пасище“, общинска собственост, ПИ 67338.180.7 с НТП „за друг поземлен
имот за движение и транспорт“, общинска собственост и ПИ 67338.180.23
с НТП „за местен път“, общинска собственост, всички в землище
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Точка 28 (Двадесет и осма)
30-00-1173/02.12.2020 г. Приемане на решение за разрешаване
изработването на ПУП - парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура за ел. кабел в землището на гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Отново водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 28.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 28 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 452
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,
РЕШИ:
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
съществуващ ЖР-стълб №35, ВЛ „Блатец“ в ПИ 67338.44.21 до проектен
кабел в ПИ 67338.251.1 и преминаващ през ПИ 67338.44.21 с НТП „лозе“ и
ПИ 67338.251.1 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“,
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Точка 29 (Двадесет и девета)
30-00-1163/01.12.2020 г. Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на
Община Сливен за част от имот с идентификатор 65303.34.21,
местност „Драката“, землище с.Самуилово, общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя. Не
виждам заявки за изказвания. Гласуваме точка 29.
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Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 453
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за изменение на Общия устройствен план на Община Сливен за територия,
в която попада южната част от общински имот с идентификатор
65303.34.21 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, местност
„Драката“, землище с.Самуилово, общ.Сливен, с цел промяна на
устройствената зона в „Жм1-жилищна зона разположена върху
новоусвоени територии“, като се спазят следните указания и условия:
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 ИОУПО да обхваща южната част от поземлен имот с
идентификатор 65303.34.21, местност „Драката“, землище с.Самуилово,
общ.Сливен;
 ИОУПО да се изработи във фаза окончателен проект;
 ИОУПО да се изработи с показатели за устройствена зона,
определена като „Жм1-жилищна зона разположена върху новоусвоени
територии“;
 ИОУПО да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони;
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
 ИОУПО да се съгласува при необходимост по реда на чл.127 ал.2
от ЗУТ;

Точка 30 (Тридесета)
30-00-1162/01.12.2020 г. Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за имоти
81387.3.5 и 81387.3.9 и части от имоти 81387.3.4 и 81387.3.2 в местност
„Оришлика“, землище с.Чинтулово, общ.Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, водеща е комисията по инвестиционна
политика, устройство на територията и транспорт, която го подкрепя.
Заявки за изказвания не виждам. Гласуваме точка 30.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 454
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията и във връзка с чл.20а, ал.2 от Закона за опазване
на земеделските земи и чл.3, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план за имоти 81387.3.5 с НТП „за земеделски
труд и отдих/съгл. пар.4 от ПЗР ЗСПЗЗ/“ и 81387.3.9 с НТП „за друг вид
водно течение“ и части от имоти 81387.3.4 с НТП „за земеделски труд и
отдих/съгл. пар.4 от ПЗР ЗСПЗЗ/“ и 81387.3.2 с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“ в местност „Оришлика“, землище с.Чинтулово,
общ.Сливен, с цел промяна предназначението и включването им в
регулацонните граници на с.Чинтулово, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти 81387.3.5, 81387.3.9, 81387.3.4
и 81387.3.2 в местност „Оришлика“, землище с.Чинтулово, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
 ПУП да се изработи с показатели за устройствена зона,
определена като „Жм1-жилищна зона разположена върху новоусвоени
територии“;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони;
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Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Точка 31 (Тридесет и първа)
30-00-1150/27.11.2020 г. Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен
имот с идентификатор 67338.848.65, м."Юрта", землище на кв. Речица,
гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, водеща отново е комисията по
инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт, която го
подкрепя. Не виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 31.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 455
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
РЕШИ:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.848.65, м.„Юрта“, землище на кв.
Речица, гр. Сливен с цел смяна на предназначението на имота в имот за
„Склад за строителни материали“, като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.848.65,
м.“ Юрта“ , землище на кв. Речица, 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;

Точка 32 (Тридесет и втора)
30-00-1167/01.12.2020 г. Отпускане на финансови средства по Решение
№ 254/1997 год. на Общинския съвет.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Водеща е комисията по образование, наука, култура
и вероизповедание, която подкрепя предложението. Колеги, заявки за
изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 32.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 32 от дневния ред.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 456
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3000 /три хиляди/ лева
на ДТ „Стефан Киров“ - Сливен, за декори, необходими за реализиране на
проекта „Интервю за работа“ от Матиас Сение, с режисьор Владимир
Петков.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „За мероприятия и прояви
от културния календар на Община Сливен и културни институции“ на
Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2020 год.
II. ДТ „Стефан Киров“ - Сливен, на който се предоставят финансови
средства, да обяви или рекламира спомоществователството на Общински
съвет Сливен за конкретната инициатива.
III. ДТ „Стефан Киров“ - Сливен, на който се предоставят финансови
средства, да представи до 30.04.2021 год. отчет за изразходваните средства
в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински
съвет Сливен.
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Точка 33 (Тридесет и трета)
30-00-1180/02.12.2020 г. Отпускане на финансови помощи.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по здравеопазване,
социална и жилищна политика. Д-р Данчев, заповядайте.
ИВАНА ДАНЧЕВ – Секретар на ПК по ЗСЖП
Уважаеми г-н Кмете, заместник-кметове, г-н Председател, уважаеми
колеги, в точка 33 искам да създам една лека поправка. Създава се нова
точка IV със следния текст: „На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска
предварително изпълнение на решението. Мотиви за допускане на
предварително изпълнение: да се защитят особено важни за жизнения и
здравен статус на горепосочените граждани интереси. Забавата на
изпълнението на решението би довело до значителен риск за здравето или
трудно поправими усложнения.“ Точка V става точка VI.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Колеги, имате думата за изказвания.
Не виждам.
Тъй като вносител на това предложение е д-р Павлов, и за да бъдем
напълно в синхрон с законовите изисквания… Няма кой да приеме
предложението на д-р Данчев, затова първо трябва да гласуваме,
проформа, по същество и ако то не получи одобрение, тогава
предложението на д-р Данчев. Ако желаете да приемем предложението на
д-р Данчев, при първото гласуване би следвало да се въздържим.
Колеги, гласуваме точка 33 по същество, така както е в момента без
предложението на д-р Данчев. Гласуваме точка 33.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 1, 'против' - 0 и 'въздържали се' 30 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Предложението по същество не се приема.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: Въздържал се
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Въздържал се
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: Въздържал се
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: Въздържал се
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: Въздържал се
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: Въздържал се
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: Въздържал се
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : Въздържал се
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: Въздържал се
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: Въздържал се
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: Въздържал се
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: Въздържал се
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: Въздържал се
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: Въздържал се
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: Въздържал се
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: Въздържал се
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: Въздържал се
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Въздържал се
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: Въздържал се
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: Въздържал се
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: Въздържал се
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: Въздържал се
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: Въздържал се
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: Въздържал се

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, прегласуваме решението с направеното
изменение и допълнение.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, гласуваме точка 33 заедно с направеното
изменение и допълнение от д-р Данчев. Гласуваме.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 2 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 33 от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
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РЕШЕНИЕ
№ 457
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. И. Д. К. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………………….., за
лекарства;
2. А. С. А. с ЕГН ………. от с………., общ.Сливен, …………, за
лекарства;
3. И. К. Т. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………………., за
лечение;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Г. Г. Ж. с ЕГН ……… от с……….., общ.Сливен, …………, за
лечение;
2. М. С. Т. с ЕГН ………. от с…………., общ.Сливен, ………, за
лечение;
3. З. В. С. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………………., за
лечение;
4. И. А. Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………….., за
лечение;
5. М. К. К. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….., за възстановяване
щети от пожар;
6. Н. Й. И. с ЕГН ………. от с………….., общ.Сливен, ……………, за
възстановяване щети от пожар.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 460 /четиристотин и
шестдесет/ лева на Д. К. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………… за
лечение.
IV. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят особено важни за жизнения и здравен статус на
горепосочените граждани интереси. Забавата на изпълнението на
решението би довело до значителен риск за здравето или трудно
поправими усложнения.
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.04.2021 г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
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Точка 34 (Тридесет и четвърта)
30-00-1213/15.12.2020 г. Проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Озеленяване и гробищни паркове” към Община
Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Тук водеща е комисията по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет. Г-жо Чиликова, г-жо
Радева, някой ще вземе ли отношение по Правилника?
Желателно е представител на вносителя да направи изказване по
отношение на Правилника, за да спазим процедурата и да нямаме
проблеми после в Административния съд.
Г-н Комбалов, да чуем становището на комисията по нормативна
уредба и законосъобразност на актовете на Общинския съвет, тъй като
комисията, която ръководите е водеща, а и освен това трябва да имаме
нейното становище.
СТАНИМИР КОМБАЛОВ – Председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми заместник-кметове, уважаеми г-н
Председател, уважаеми колеги! Постоянната комисия по нормативна
уредба на свое заседание разгледа предложението за Проект на Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове” към Община
Сливен, подкрепя го и счита същото за законосъобразно.
С предложената промяна на числеността и структурата на
предприятието, както и на предмета му на дейност ще се повиши, според
нас, качеството на управление и стопанисване на парковете в града. Това
ще доведе до подобряване на контрола и качеството на поддържане на
чистотата и зелените площи в парковете, ще се създаде единство в
управлението и стопанисването им, вследствие на което и качеството на
условия за отдих на населението ще се подобри в града. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Комбалов. Колеги, изказвания? Няма.
Гласуваме точка 34 от дневния ред.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 2 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме точка 34 от дневния ред.
1.
2.
3.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: Въздържал се
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 458
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 от
ЗНА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове” към Община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 5 се създава нова ал. 10 със следния текст:
„(10) Ремонт и поддръжка на елементи на градското обзавеждане,
паркова мебел, детски и спортни площадки, спирки. Могат да извършват
ремонт и на други обекти, сгради и съоръжения собственост на Община
Сливен.“
§ 2. В чл. 15, ал.1 се прави следното изменение: „Числеността на
персонала е 92 бр., съгласно структурата по Приложение № 1.“
§ 3. Изменя Приложение № 1 както следва:
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Приложение №1
Към чл. 14 на Правилника
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН
СЪСТАВ НА ОП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ”

Директор
1

Звено
„Озеленяване и ГП“
88

Звено
„Административнофинансово обслужване“
3

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Трудовите правоотношения на лицата, работещи в местна
дейност „Други дейности по жилищното строителство“ преминават в ОП
„Озеленяване и гробищни паркове“ по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 5. Правилникът влиза в сила от 01.01.2021 г.

Точка 35 (Тридесет и пета)
30-00-1211/14.12.2020 г. Одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен
имот с идентификатор 07613.75.440, м. "Пряволите", землище на с.
Бяла, общ. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по нормативна
уредба и законосъобразност на актовете на Общинския съвет, която
разгледа предложението и го подкрепя. Комисиите, които го разгледаха
също го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 35.
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Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
ДИМИТЪР МИТЕВ – Приехме и точка 35, последна, от дневния ред.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 459
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
РЕШИ:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 07613.75.440, м. „Пряволите“, землище на с.
Бяла, общ. Сливен и отреждането му „За птицеферма“, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 07613.75.440,
м.„Пряволите“ , землище на с. Бяла, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
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 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;

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Общински съвет Сливен и Ви желая лек ден.

Заседанието беше закрито в 10.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/п/

Димитър Митев

ДЕЖУРЕН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/п/

Деян Дечев

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/

Цветелина Тачева

Вярно с оригинала!
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