ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 947
Предоставяне на общински жилища от фонд „Резервен“ на бежанциграждани на Република Украйна или български граждани, живеещи в
Република Украйна, пострадали от военните действия на територията
на Република Украйна. Дарение на средства, в помощ цивилното
население на гр. Тернопол, Република Украйна
на основание чл.21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.30,
ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и чл.8,
ал. 1, чл. 23, ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Предоставя за срок от три месеца, общински жилища за временен подслон
на бежанци- граждани на Република Украйна или български граждани,
живеещи в Република Украйна, пострадали от военните действия на
територията на Република Украйна на следните адреси:
• кв."Дружба" бл.8, вх.Г, ет.II, ап.6, с площ от 64.19 кв.м. и състоящо се
от дневна, спалня, кухня и серв. пом;
• кв."Дружба" бл.8, вх.Г, ет.VIII, ап.24 с площ от 64.19 кв.м и
състоящо се от дневна, спалня, кухня и серв. пом;
ІІ. Всички консумативи, във връзка с ползването на имотите и за срока по
т. І /ел.енергия, вода и други/ да са за сметка на Община Сливен.
III. Дава съгласие, при необходимост, част от фоайето на Спортна зала
„Васил Левски“ да се ползва за ситуационен и приемен център, за бежанци
от Република Украйна, където да се администрира тяхното настаняване.
IV. Дарява на НКФ „ КАРИТАС БЪЛГАРИЯ“ сдружение с обществена
полза, регистрирано от СГС по ф.д.19460/1993г. и вписано в Търговския
регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ:

831717723, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, ул.
„Оборище“ № 9, представлявано от Емануил Паташев, на длъжност
Генерален секретар, за нуждите на цивилното население на град Тернопол,
финансови средства в размер на левовата равностойност на 20 000 (двадесет
хиляди) евро към датата на извършване на превода по централен курс на
БНБ, които да се преведат по банкова сметка, посочена фондацията.
V. Дарените финансови средства да се използват с хуманитарна цел –
закупуване на лекарства, храна, дрехи и други стоки от първа необходимост
за цивилното население пребиваващо на територията на град Тернопол.
VI. Одобрява проект на договор за дарение и възлага на кмета на Община
Сливен да подпише договор за дарение и преведе одобрените финансови
средства по посочената банкова сметка.
VII. На основание, чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението при следните мотиви: защита на особено важни обществени
интереси, свързани с осигуряване живота и здравето на гражданите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.03.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

