ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 572
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2021 г.,
Индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд за 2021 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.
април 2021 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2021 година.
3. Приложение № 2A - Месечно разпределение на разходите за
заплати през 2021 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2021 г. по източници на
финансиране.

5. Приложение № 3A - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд 2021 г.
7. Приложение № 6 - Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за 2021 г.
8. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
9. Приложение № 10 – Разпределение на преходен остатък от 2020 г.
по бюджета за 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 573
Освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги
за паркиране в обхвата на „Синя зона”- гр. Сливен
за периода от 01.04.2021 г. до 09.04.2021 г.
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-01-197/31.03.2021 г. на министъра на здравеопазването,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 01.04.2021 г. до
09.04.2021 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 26.03.2021 г. до 09.04.2021 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.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 574
Приемане на План за интегрирано развитие
на Община Сливен 2021-2027 г.

На основание чл. 24, т. 1 от ЗРР, чл. 21, ал. 1 от ППЗРР и чл. 21, ал. 1,
т. 12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема План за интегрирано развитие на Община Сливен за
периода 2021-2027 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 575
Приемане на отчет за изпълнението на
Програмата за управление на Община Сливен за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на
Община Сливен за 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 576
Отчет за изпълнение на приетите от Общинския съвет актове,
които не са възложени на кмета и общинската
администрация за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т.24, във връзка с чл.49, ал.1, т.3 от
ЗМСМА и чл.87, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема отчета на постоянната комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на
изпълнение на решенията на Общинския съвет, за изпълнение на приетите
от Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската
администрация за 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
на ПК НУЗАОСКИРОС
Относно: Изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които не са възложени
на кмета и общинската администрация за 2020 година.
Съгласно разпоредбите на чл.87, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, постоянната комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на изпълнение на
решенията на Общинския съвет, представя отчет за изпълнение на приетите от
Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската
администрация, за 2020 година, както следва:
Решение №88 от 30.01.2020г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в
сградата на Средно училище „Константин Константинов“ - Сливен.
Изпълнено.
Решение №127 от 27.02.2020г.
Относно: Даване на съгласие „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД да закупи със
собствени средства Мониторингова станция за охрана по GPRS и LAN.
Изпълнено.
Решение №182 от 23.04.2020г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в
сградата на Основно училище „Юрий Гагарин“ - Сливен.
Изпълнено.
Решение №218 от 28.05.2020г.
Относно: Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи /автоматичен
имунологичен анализатор/.
Изпълнено.
Решение №235 от 25.06.2020г.
Относно: Промяна в предмета на дейност на „Дентален център - 1 Сливен“ ЕООД, гр.
Сливен.
Изпълнено.
Решение №236 от 25.06.2020г.
Относно: Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи /високотехнологична
ултразвукова система/.
Изпълнено.

Решение №265 от 30.07.2020г.
Относно: Утвърждаване на общинска транспортна схема на линиите на градския
транспорт.
Изпълнено.
Решение №266 от 30.07.2020г.
Относно: Промяна на автобусни линии № 12 и № 15 от Общинската транспортна схема
от градски в междуселищни.
Изпълнено.
Решение №285 от 30.07.2020г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с площ 20 кв.м. разположено в сутеренния етаж в сградата на Спортно
училище „Димитър Рохов“, гр. Сливен.
Изпълнено.
Решение №296 от 30.07.2020г.
Относно: Поставяне на паметна плоча на Елисавета Багряна.
Изпълнено.
Решение №325 от 27.08.2020г.
Относно: Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД
да извърши строително-монтажни работи със собствени средства на повредената
хидроизолация на покрива на сградата на „ДКЦ 2- Сливен“ ЕООД
Изпълнено.
Решение №326 от 27.08.2020г.
Относно: Необходимост от закупуване на ДМА от „Диагностично-консултативен
център 2-Сливен“ ЕООД.
Изпълнено.
Решение №334 от 27.08.2020г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на сгради, находящи се в поземлен
имот с ид. № 67338.544.222 (стар УПИ VІ, кв. 176) с площ 1840 кв.м., с адрес: гр.
Сливен, кв. „Клуцохор“, ул. „Георги Икономов“ и даване на съгласие за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на надстройка за изграждане на допълнителни
класни стаи.
Изпълнено.
Решение №384 от 26.11.2020г.
Относно: Отпускане на безлихвена допълнителна парична вноска в размер на 5 000 лв.
на „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Сливен за срок от две години /за закупуване на
агрегат за хладилна камера /.
Изпълнено.
Решениe № 413 от 26.11.2020г.
Относно: Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства Автоматичен коалгулометър „Thrimbolyzer Compast
X“.
Изпълнено.

Решениe № 444 от 16.12.2020г.
Относно: 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.
Изпълнено.
Решениe № 445 от 16.12.2020г.
Относно: 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.
Изпълнено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 577
Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето
за 2020 г. на Община Сливен и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2021 г. на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал.
3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2020
г. на Община Сливен.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на
Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 578
Приемане Отчет за дейността
на Общинския съвет по наркотични вещества – Сливен
и Превантивно Информационен център – Сливен
при Община Сливен през 2020 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.22, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно-информационен център – Сливен през
2020 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 579
Приемане на информация за изпълнение
на Общинските програми за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема информация за изпълнение на дългосрочна ОПНИЕВИБГ на
община Сливен 2013г.-2023г., приета с решение №676 от 28.03.2013 г. на
Общински съвет Сливен и краткосрочна ОПНИЕВИБГ на община Сливен
2020-2023г., приета с решение №103 от 27.02.2020 г. на Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 580
Приемане на доклад за изпълнението на програмата
за развитие на читалищата от община Сливен за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
ЗНЧ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема доклада за изпълнението на годишната програма за
развитие на читалищната дейност в община Сливен за 2020 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ
ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗА 2020 ГОДИНА
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 26а, ал. 5, във връзка с чл.
26а, ал. 4 от Закона за народните читалища. Информацията цели да запознае
Общинския съвет, относно дейността, финансирането, материалната база и числеността
на щатните читалищни работници и изпълнението на годишната програма на
читалищата за 2020г., приета с Решение №58 / 19.12.2019г. на Общински съвет Сливен.
І. СТРУКТУРНО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.
През 2020 година на територията на Община Сливен e имало регистрирани 55
народни читалища, с обща щатна численост 103 бройки. Отчети за дейността си през
2020г. са предали 50 народни читалища. Към 12 април 2021г. предвид невъзможност,
породена от пандемията COVID-19 Общи събрания не са проведени в читалищата в
село Гергевец, Биково и НЧ „Йордан Русчев- Данко 2017“- Сливен. Следователно няма
предадени годишни отчети от посочените читалища. Липсват и отчети от читалището в
с. Бинкос, което е с неуреден статут, както НЧ „Христо Кичуков“, което не развива
дейност и няма органи на управление от години.
Държавната субсидия за 2020 година беше в размер на 1 075 320лв. за 103
субсидирани щатни бройки. В бюджета са разчетени средства за дейност, заплати,
други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка,
както и средства за здравословни и безопасни условия на труд. Преходният остатък от
2019г., на стойност 723лв., беше гласуван за обезпечаване на разходите за трудовата
медицина и разпределена според разпоредбите на Закона за народните читалища,
указанията на Министерствата на културата и финансите, съгласно всички изисквания
за прозрачност и отчетност. Проведени бяха легитимни заседания на Комисията за
разпределение на субсидията, съставена със заповед на кмета на Общината, в
изпълнение на разпоредбите на чл. 23 от Закона за народните читалища. Протоколът от
събранието е подписан без „особено мнение“. В рамките на държавната субсидия бяха
заделени средства, на солидарен принцип, в размер на 9150лв. за пенсиониране на
читалищни работници от читалищата в с. Младово, с. Крушаре, с. Старо село.
На основание чл. 26 (а), ал. 3 от ЗНЧ всички читалища, получили държавна
субсидия, сключиха договори с кмета на Общината. За изразходването на средствата
от субсидията, читалищата предоставят в общинска администрация отчети, съгласно
Договора.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решения на Общински съветСливен за подпомагане дейността на народните читалища през 2020 година са
отпуснати парични средства в размер на 11545. както следва:
 НЧ „Зора 1860“, гр. Сливен- 5445.00 лв. за провеждане на НДЮТФ „Сцена
под Сините камъни“, под патронажа на Общински съвет- Сливен;
 НЧ „Зора 1860“, гр. Сливен- 2000лв.- за ремонтни дейности, по повод
отбелязване на годишнини на читалището;
 НЧ „Зора 1860“, гр. Сливен 1500лв.- за отбелязване на годишнина на
читалището;
 НЧ „Добри Чинтулов 1941“, гр. Сливен- 400.00лв.;
 НЧ „Даскал Димитър Димов 1908“- с. Ж. Войвода- 1500лв. за награден фонд и
сувенири на участниците в Регионален събор „Маскарадни игри“

 НЧ „Слънце 1928“, с Гавраилово- 700лв. за участие на деца от ДЮТК
„Здравец“ в Национален фолклорен фестивал „Орфей пее с морето“, гр.
Приморско.
Всички целеви средства предоставени от Общински съвет- Сливен се отчитат с
необходимите за това документи и в определен срок.
През 2020г. за подпомагане дейността на читалищата, първоначално Община
Сливен отпусна субсидия в размер на 30000лв. Изменението на бюджета, заради
икономическите мерки, свързани с пандемията наложи корекция на сумата на 15000лв.
Средствата се разпределиха на проектен принцип. 23 предложения бяха входирани на
обща стойност 42318 лв. Комисия в състав: председател-Пепа Димитрова- Чиликова
/заместник-кмет/ и членове- Десислава Куртова- гл. експерт в дирекция ОКВО, Дора
Чанева- гл. експерт в дирекция ОКВО, Ина Николова- гл. експерт в дирекция ОКВО и
Николинка Милева- гл. счетоводител направление „Култура“, подкрепи 12 читалища
както следва:
1. Вносител: НЧ „Надежда 1926“, с. Гергевец
Отпусната сума: 3000лв.
Мотиви: закупуване на климатици, за осигуряване на условия за работа и развиване на
пълноценна читалищна дейност
2. Вносител: НЧ „Искра 1929“, с. Крушаре
Отпусната сума: 548лв.
Мотиви: осъществяване на дейности по реализация на проект“Мила бабо, я кажи ми,
мила бабо, научи ме“
3. Вносител: НЧ „Д-р Петър Берон 1934“, с. Тополчане
Отпусната сума: 1000лв.
Мотиви: закупуване на сценични завеси и подобряване на сценичния интериор на
читалището
4. Вносител: НЧ „Ангел Димитров 1937“, гр. Сливен
Отпусната сума: 900лв.
Мотиви: закупуване на компютърна конфигурация и мултифункционално лазерно
устройство
5. Вносител: НЧ „Хр. Ботев 1936“, с. Бяла
Отпусната сума: 900лв.
Мотиви: закупуване на компютърна конфигурация
6. Вносител: НЧ „Просвета 1925“, с. Мечкарево
Отпусната сума: 1950лв.
Мотиви: създаване на етнографска сбирка
7. Вносител: НЧ „Къньо Мераков 1928“, с. Блатец
Отпусната сума: 1000лв.
Мотиви: закупуване на мъжки носии
8. Вносител: НЧ „Изгрев 1928“, с. Драгоданово
Отпусната сума: 1000лв.
Мотиви: закупуване на женски носии
9. Вносител: НЧ „Просвета 1935“, с. Глушник
Отпусната сума: 1290лв
Мотиви: закупуване на мъжки ризи и цървули за кукерската група при читалището
10. Вносител: НЧ „НЧ „Отец Паисий 1936“, гр. Сливен
Отпусната сума: 900лв.
Мотиви: закупуване на климатик и лавици за книги

11. Вносител: НЧ „Светлина 1912“, с. Николаево
Отпусната сума: 1200лв.
Мотиви: закупуване на женски носии
12. Вносител: НЧ „Христо Ботев 1897“, гр. Сливен
Отпусната сума: 1300лв.
Мотиви: закупуване на детски и младежки носии за ШПНП „Славейче“
Обща сума на одобрените проекти- 14988лв. Всички одобрени и получили
общинска субсидия читалища сключиха договори с Община Сливен.
ІІ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Основна част от читалищата развиват своята дейност в сгради общинска
собственост. В град Сливен НЧ „Зора 1860” разполага със собствен имот, НЧ
„Карандила- джипси 2008” и НЧ „Йордан Русчев- Данко 2017“ се помещават в частни
имоти, а НЧ „К. Константинов 2013” не разполага със сграден фонд. Читалищните
настоятелства полагат грижи за поддържане и опазване на предоставения им сграден
фонд. Грижата на Общината за развитие на народните читалища се изразява както в
подкрепата, която им оказва за реализирането на проекти за подобряване на
материално- техническата им база, така и с финансирането и извършването на ремонти
на читалища със средства от Общинския бюджет. Залата на НЧ „Ангел Димитров
1937“, кв. „Даме Груев“ беше изцяло ремонтирана с общински средства в размер на
23880лв.
ІІІ. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020г.
 Постигане на устойчивост на дейностите и услугите
реализирани в
читалищата работещи с Фондация „Глобални библиотеки- България” на следните
читалища: НЧ „Зора 1860” – гр. Сливен; НЧ „Искра 1929” – с. Крушаре; НЧ „Пробуда
1906” – гр. Кермен; НЧ „Христо Ботев 1936” – с. Бяла; НЧ „Звезда 1928” – с. Старо
село; НЧ „Къньо Мераков 1928” – с. Блатец; НЧ „Слънце 1928” – с. Гавраилово; НЧ
„Юрий Гагарин 1962” – с. Новачево; НЧ „Просвета 1925” – с. Мечкарево; НЧ „Даскал
Д. Димов 1908” – с. Желю войвода; НЧ „Светлина 1926” – с. Селиминово; НЧ „Изгрев
1928” – Драгоданово; НЧ „Зора 1872” – с. Ичера
 Библиотека „Зора“- място за неформално образование на местната общност.
Проектът е финансиран по програма „Ти и Лидъл за по-добър живот“
 Читалища от общината кандидатстваха по проект към МК по програма
“Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност“.
Целта на програмата е обновяване на библиотечните колекции за насърчаване на
интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като
основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Финансиране
получиха:
№

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

1
2
3
4

Зора - 1860
Искра - 1929
Зора - 1872
Искра - 1928

НАСЕЛЕНО
МЯСТО
Сливен
Крушаре
Ичера
Градско

ФИНАНСИРАНЕ
В ЛВ.
4714.53
1208.15
787.11
1212.97

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Просвета - 1925
Пробуда - 1934
Юрий Гагарин - 1962
Отец Паисий - 1936
Христо Ботев - 1929
Ангел Димитров - 1937
Светлина - 1928
Възраждане - 1980
Пробуда - 1906
Светлина - 1912
Звезда - 1928
Слънце - 1928
Просвета - 1935
Изгрев - 1928
Пробуда - 1938
Пробуда - 1932
Светлина - 1926

Мечкарево
Ковачите
Новачево
Сливен
Младово
Сливен
Самуилово
Сливен
Кермен
Николаево
Старо село
Гавраилово
Глушник
Драгоданово
Панаретовци
Камен
Селиминово

1214.52
745.01
798.11
4379.14
927.13
3610.17
1213.44
946.98
1188.85
714.11
890.05
1213.11
999.87
930.3
1214.33
1120.69
1174.85

 Финансова подкрепа за реализация на културни продукти от Общински фонд
„Култура“- Сливен за 2020г. са получили следните читалища:
1

Зора - 1860

Сливен

2100лв.

издаване на юбилеен сборник
по повод 160 години от
създаване на читалището

2

Зора - 1872

Ичера

1120лв.

издаване на 3 част на книгата
„Завинаги в сърцето“

3

Светлина - 1928 Самуилово

издаване на книгата
1500лв. „Самуилово-духовна култура
и фолклор“

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
IV - 1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Библиотечната дейност е основна в работата на читалищата. Всички читалищни
библиотеки работят съгласно Закона за обществените библиотеки. Читалищните
настоятелства полагат усилия за ежегодното обновяване на библиотечния фонд чрез
закупуване на нова литература.
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” предоставя подробен анализ за
дейността на читалищните библиотеки от общината. Анализът е изготвен от
специалистите на библиотеката въз основа на отчетите за дейността, базирани на
основните библиотечни показатели. Един от основните показатели, който дава
информация за развитието на библиотечните фондове като основа за качествено и
многоаспектно обслужване на потребителите е показателят „Набавени библиотечни
материали”. Анализът показва, че постигнатите резултати са по-добри от предходния
отчетен период. Общият брой набавени библиотечни единици за 2020г. е с 1450бр.

повече от 2019г. Това се дължи и на участието на библиотеки от общината в проект на
Министерство на културата „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене
и информираност“, както и на дарения. Анализът дава информация и оценка за
изпълнението на основните показатели в читалищните библиотеки на база:
библиотечен фонд, брой читатели, заети библиотечни материали, посещения, набавени
библиотечни единици, отчислени такива, щатно разпределение и квалификация на
библиотекарите, читаемост, обръщаемост, обхванатост и посещаемост.
Читалищата осъществяват целенасочена дейност с децата, учениците и младите
хора чрез реализиране на различни форми на дейност:
 подреждане на тематични витрини /изложби, табла/ за исторически дати или
известни писатели;
 отбелязване годишнини на български и световни писатели и творци;
 срещи с местни и национални творци;
 провеждане на образователни викторини по повод годишнини на бележити
дейци и дати от българската история;
 читалища реализират дейности по проект „Българските библиотеки – място
за достъп до информация и комуникация за всеки”, Програма „Глобални
библиотеки – България”.
IV- 2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Към читалищата в Община Сливен работят различни по жанр самодейни
състави, школи по изкуствата, клубове и кръжоци и други форми, чрез които
читалищните настоятелства развиват художествено-творческа дейност.
2.1. Любителски състави
2.1.1. Временни
- коледари – Мечкарево, Ковачите, Глушник, Николаево, Младово,
Драгоданово, Бяла, Тополчане, Трапоклово;
- кукери – Сотиря, Глушник, Г. Александрово, Трапоклово, Блатец, Тополчане,
Камен, Драгоданово, Гергевец;
- лазарки – Драгоданово, Тополчане, Самуилово, Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
- певчески - „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Зора 1860”,
НЧ „Единство 1939”, НЧ „Христо Ботев 1897”, НЧ „Дружба 1993”, група „Читалищни
славеи” при Сдружение „Читалища, в град Сливен, в селата –Трапоклово, Драгоданово,
Калояново, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Самуилово, Ковачите, Злати
войвода, Гергевец, Старо село, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово, Бяла, Стара река,
Божевци, Николаево, Кермен, Биково, Ичера;
- танцови - НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Зора 1860”, НЧ
„Христо Ботев 1897”, в град Сливен, в селата – Тополчане, Желю войвода, Крушаре,
Самуилово, Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Кермен; Младово
- автентичен фолклор - Николаево, Биково, Ковачите, Трапоклово, Калояново,
Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла,
Божевци, Младово;
- театрални състави – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „ Зора 1860” в град Сливен, НЧ
«Просвета 1935”, с. Глушник; НЧ „Зора 1872“, с. Ичера;
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008”, НЧ „Зора 1960” в град Сливен,
НЧ” Слънце 1928” в село Гавраилово;
2.2. Школи по изкуствата, НЧ „Зора 1860”, в град Сливен, НЧ „Слънце 1928”
в село Гавраилово;

2.3. Етнографски сбирки - Крушаре, Желю войвода, Гавраилово; Ичера
V. РЕАЛИЗИРАНИ И ОТМЕНЕНИ, ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА
НАЛОЖЕНИТЕ
ОГРАНИЧИТЕЛНИ
МЕРКИ,
НАЦИОНАЛНИ
РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ.








И
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Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри”- НЧ „Даскал Д. Димов
1908”, с. Жельо Войвода- състоял се.
На събор край Тунджа- с. Крушаре, на който трябваше да се проведе и
класиране за участие в националния събор „Копривщица“- отменен.
Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”, НЧ „Зора 1860”- отменен.
Театрален фестивал „Сцена под сините камъни“, м. април, НЧ „Зора 1860”,
2020г.- състоял се.
Национален фолклорен събор „Копривщица“- отменен.
Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраиловоотменен.
Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с.
Мечкарево – отменен.

2020 година премина изцяло под заповедите на здравните власти и мерките
срещу разпространение на COVID- 19. Пандемията и социалната изолация бяха
предизвикателства, с които читалищата се съобразиха. Цялото общество беше
поставено в несвойствена и нетипична среда. Библиотеките се адаптираха и
реализираха съвременните информационни и комуникационни технологии. За
съжаление не можем да отчетем оптимални резултати в изпълнението на програмата за
дейност на читалищата през 2020г., но читалищните работници използваха времето, в
което нямаха възможност да приемат читатели и самодейци, за дейности, свързани с
актуалната обстановка- инвентаризации на материалната база, ремонтни, виртуални
форми на работа с деца и младежи. Надяваме се в рамките на 2021г. да се възстанови
пълният капацитет на работа с публики и пълноценното функциониране на читалищата
и културните институти.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 581
Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по Проект
BG05M9OP001-6.002-0047-C01 „Патронажна грижа + в Община Сливен“
по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Сливен, в качеството му на
Възложител на услуги от общ икономически интерес, да възложи
управлението на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.002-0047-C01
„Патронажна грижа + в Община Сливен“ по Процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. на територията на община Сливен, с капацитет 236
потребители, за период от 12 месеца на „Домашен социален патронаж –
Сливен“.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими фактически и правни действия по т. 1 от настоящото решение,
като издаде Акт за възлагане на Патронажната грижа като услуга от общ
икономически интерес, в рамките на проект № BG05M9OP001-6.002-0047C01 „Патронажна грижа + в Община Сливен“, който акт следва да
съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на комисията
от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2
от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната
помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена
на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ

икономически интерес и тези, обективирани в Указанията за осигуряване
на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и
за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически
интерес, и да определи лицето/-ата и/или звеното, което ще упражнява
контрола по предоставяне на услугата.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид стартиране
изпълнението на дейности по Направление І се допуска предварително
изпълнение на Решението при следните мотиви: защита на особено важни
държавни и обществени интереси, като от закъснение на изпълнението
могат да настъпят значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 582
Определяне на представител на Община Сливен в заседание
на общото събрание на Асоцоацията по водоснабдяване и канализация
на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
извънредно непресъствено заседание на общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД,
което ще се проведе 11.05.2021г. от 10.30 часа, в сградата на Областна
администрация, на ул.“Димитър Добрович“ № 3, гр.Сливен.
Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
извънредно непресъствено заседание на общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД,
което ще се проведе на 18 май 2021г., от 10.30 ч., в сградата на Областна
администрация, на ул.“Димитър Добрович“ № 3. Заседанието, което следва
да се проведе на посочената резервна дата и час е със същият дневния ред.
Мандата предоставен на представителя на община Сливен за
първоначално определената дата, запазва валидността си.
При невъзможност от страна на г-н Стефан Радев да участва в
извънредното непресъствено заседание определено за 11.05.2021г. от
10.30 часа, на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана
от „ВиК- Сливен”ООД, както и в заседанието на 18 май 2021г., от 10.30 ч.,

дава мандат на г-н Румен Иванов – Заместник – кмет на Община Сливен да
представлява Община Сливен.
2. За точка 1 и единствена от дневния ред, определя позиция и дава
мандат на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„СЪГЛАСУВА“ Договор за възмездно доставяне на водни
количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на
водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между
„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД от една страна в
качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация“ЕООД –
Стара Загора в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ – от друга.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, с цел защита на особено важни държавни и
обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението и
настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 583
Даване на съгласие „ДКЦ 2 – Сливен“ ЕООД да извърши строителномонтажни дейности, включващи ремонт и боядисване на коридори
на I, II и III етаж и стълбищата между тях

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие „ДКЦ 2-Сливен“ ЕООД да извърши строителномонтажни дейности, включващи ремонт и боядисване на коридори на I, II
и III етаж и стълбищата между тях на стойност до 51 500 лв. /петдесет и
една хиляди и петстотин/ с ДДС.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 584
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Христо Георгиев Котов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да гласува „ЗА” приемането на
решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред, определен в поканата за свикване
на Общо събрание на акционерите, насрочено за 07.05.2021 г. /петък/ от
13:00 часа в заседателната зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”
АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от
Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 25.05.2021 г.
(вторник) от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 585
Изменение на Решение № 383/26.11.2020 г. за таксиметров превоз
на пътници на територията на Община Сливен

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21 ал.1, т.12,
буква „е“ от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 383/26.11.2020 г. както следва:
1. В точка 3.2 думата „Превозвачът“ се заменя с „Търговецът“.
2. В точка 3.4. думата „превозвачите“ се заменя с „търговците“.
3. Точка 4.3 придобива следното съдържание:
„4.3. Първоначалната такса е от двоен до троен размер от
минималната цена за един километър пробег.“

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 586
Изменение на Решение № 204 от 28.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, както и чл.13 и чл.15а от Закона за общинския
дълг,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 204 от 28.05.2020 г. както следва:
В Т.1. „Условия за погасяване“ придобиват следното съдържание:
- Срок на погасяване до 25.02.2022 год., с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
с номер от ИСУН № BG16RFOP001-1.015-0003-C01, № РД-02-37-23 от
13.01.2017 г. „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ и/или от
собствени бюджетни средства.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да подпише анекс към
договор за кредит 1171/03.07.2020 г. с „ФОНД ФЛАГ” ЕАД с
горепосочените условия.
3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: защита на
особено важни обществени интереси.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 587
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през първото тримесечие на 2021 година на Кмета на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от Стефан Радев - Кмет на община Сливен през първото
тримесечие на 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 588
Предварителен договор за прехвърляне
право на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ
между Община Сливен и физически лица
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.4, т.2
от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от
Закона за устройство на територията, чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва Раздел VIII „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от ЗУТ” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г., приета с Решение
№ 472 от 28.01.2021 г. на Общински съвет - Сливен, с терен с площ 35
кв.м. и терен с площ 93 кв.м., представляващи реални части от ПИ с
идентификатор 67338.546.168, с нтп: ниско застрояване (до 10 м.) и терен с
площ 5 кв.м., представляващ реална част от ПИ с идентификатор
67338.546.179, с нтп: за второстепенна улица.
IІ. Дава съгласие:
1. Община Сливен да прехвърли на М. Н. Х. и А. К. И., правото на
собственост върху реална част с площ 35 кв.м. от ПИ с идентификатор
67338.546.168, предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.546.160,
целия с площ 205 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
съгласно Скица – проект за промяна на граници, изработена от инж. С. Б. –
правоспособен геодезист с рег. № 0175.

Оценката на 35 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.546.168, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 2 625 лв. (две хиляди шестстотин двадесет и
пет лв.), без ДДС.
2. Община Сливен да прехвърли на Л. П. Г., правото на собственост
върху следните поземлени имоти:
- реална част с площ 93 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.546.168,
предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.546.169, целия с площ 220
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно Скица – проект за
промяна на граници, изработена от инж. С. Б. – правоспособен геодезист с
рег. № 0175.
Оценката на 93 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.546.168, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 6 975 лв. (шест хиляди деветстотин
седемдесет и пет лв.), без ДДС.
- реална част с площ 5 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.546.179,
предаваща се към ПИ с идентификатор 67338.546.169, целия с площ 220
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно Скица – проект за
промяна на граници, изработена от инж. С. Б. – правоспособен геодезист с
рег. № 0175.
Оценката на 5 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.546.179, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 365 лв. (триста шестдесет и пет лв.), без
ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП за УПИ X160,168 и УПИ XI-169, кв.214 по плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен,
реалната част с площ 5 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
67338.546.179 - публична общинска собственост, предаваща се по
регулация, променя характера си от публична в частна общинска
собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителните сделки административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
М. Н. Х., А. К. И. и Л. П. Г.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителни и
окончателни договори за прехвърляне правото на собственост на имотите
по т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 589
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията
между Община Сливен и “СИДЖ 54“ ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на
територията, чл.39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел VIII - „Изкупуване на придаваеми терени по чл.15,
ал.3 и 5 и чл.17 от Закона за устройство на територията“ в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост ,
приета с Решение № 472/28.01.2021г., с терен с площ 149кв.м.,
представляващ ПИ с идентификатор 67338.560.138, начин на трайно
ползване: за друг вид озеленени площи.
IІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „СИДЖ 54“
ЕООД, правото на собственост на общински терен, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.560.138, целия с площ от 149 кв.м.,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид озеленени площи, при съседи: 67338.560.135, 67338.560.133,
67338.560.137 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, по действащия плана
на кв. „Дружба“, гр. Сливен: УПИ III, кв.627, актуван с акт за частна
общинска собственост № 4312/15.03.2021г.
Оценката на 149 кв.м. на ПИ с идентификатор 67338.560.138,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 13 880 лв. (тринадесет хиляди
осемстотин и осемдесет лева), без ДДС.

III. „СИДЖ 54“ ЕООД следва да заплати на Община Сливен сума в
размер на 13 880 лв. (тринадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева), без
ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„СИДЖ 54“ ЕООД.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне правото на собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 590
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с. Желю войвода и в с. Чинтулово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя:
1. УПИ VІІ-731, кв.72, с площ от 1430 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Желю войвода, общ.Сливен.
2. Поземлен имот с идентификатор № 81387.5.9, с площ от 1082
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен,
одобрена със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти- частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ VІІ-731, кв.72, с площ от 1430 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Желю войвода, общ.Сливен, актуван с АОС №
214 от 11.03.2021г.
Начална цена 12650 лева (дванадесет хиляди шестстотин и петдесет
лв.) без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор № 81387.5.9, с площ от 1082
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско

застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен,
одобрена със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК, актуван с АОС
№ 187 от 08.11.2017г.
Начална цена 6500 лева (шест хиляди и петстотин лв.) без ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имотите, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в
съответното населено място.
ІV. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 591
Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост,
с идентификатори № 67338.404.83 и 67338.404.146,
местност „Среди дол“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., със
следните имоти:
- ПИ 67338.404.83, с площ от 1383 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2811509, при съседи: 67338.404.103,
67338.404.82, 67338.404.84, 67338.303.122, актуван с АОС №
4308/04.03.2021г.;
- ПИ 67338.404.146, с площ от 295 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2810293, при съседи: 67338.404.145,
67338.404.462, 67338.404.147, 67338.404.115, актуван с АОС №
4309/04.03.2021.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Сливен,
местност „Среди дол“, както следва:
- ПИ 67338.404.83, с площ от 1383 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2811509, при съседи: 67338.404.103,

67338.404.82, 67338.404.84, 67338.303.122, актуван с АОС № 4308/
04.03.2021 г.;
Начална тръжна цена 26 880 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин
и осемдесет лв.), без ДДС.
- ПИ 67338.404.146, с площ от 295 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10м), номер по предходен план: 2810293, при съседи: 67338.404.145,
67338.404.462, 67338.404.147, 67338.404.115, актуван с АОС № 4309/
04.03.2021.
Начална тръжна цена 6 820 лв. (шест хиляди осемстотин и двадесет
лв.), без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 592
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в кв. „Речица“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имота частна общинска собственост, представляващ:
ПИ с идентификатор 67338.703.346, кв. „Речица“, гр. Сливен, с площ
от 459 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги, актуван с АОС №
3028 от 24.04.2013г.
Начална тръжна цена 12 470 лева (дванадесет хиляди четиристотин
и седемдесет лв.) без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилият участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 593
Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се
в с.Самуилово, в с.Сотиря и в с.Панаретовци, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя:
1. УПИ ІХ-682, кв.8, с площ от 410 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, общ.Сливен.
2. УПИ VІ-295, кв.41, с площ от 760 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Сотиря, общ.Сливен.
3. УПИ ХІІ, кв.5, с площ от 1080 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Панаретовци, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имоти- частна общинска собственост, представляващи:
1. УПИ ІХ-682, кв.8, с площ от 410 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Самуилово, общ.Сливен, актуван с АОС № 276
от 04.12.2020г.
Начална цена 3590 лева (три хиляди петстотин и деветдесет лв.) без
ДДС.
2. УПИ VІ-295, кв.41, с площ от 760 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Сотиря, общ.Сливен, актуван с АОС № 425 от
02.02.2021г.
Начална цена 5620 лева (пет хиляди шестстотин и двадесет лв.) без
ДДС.

3. УПИ ХІІ, кв.5, с площ от 1080 кв.м., отреден за жилищно
строителство, по плана на с.Панаретовци, общ.Сливен, актуван с АОС №
88 от 17.02.2021г.
Начална цена 9280 лева (девет хиляди двеста и осемдесет лв.) без
ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имотите, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Самуилово, в с.Сотиря и в с.Панаретовци, общ.Сливен
ІV. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 594
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.615 –
общинска собственост в землището на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.435.615 с площ от 600 кв.м, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/, трайно предназначение на територията: земеделска, местност
„Баш чардак”, актуван с АОС № 4292/19.01.2021 г. – общинска
собственост в землището на гр. Сливен
Начална цена: 4440 /четири хиляди четиристотин и четиридесет/ лв.
без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 595
Премахване на сграда с идентификатор 67338.531.138.1
по КККР на гр.Сливен - общинска собственост

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде премахната ЖИЛИЩНА СГРАДА на един
етаж и сутерен, с идентификатор 67338.531.138.1 по КККР на гр.Сливен и
застроена площ 72,70 м2, разположена в УПИ VIII, кв.164, по плана на
ЦГЧ-гр.Сливен, с площ на имота 308 м2, административен адрес:
гр.Сливен, ул. „Пирот” №2.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите
действия и след премахването им да отрази промяната в АОС №1746 от
15.03.2005 г. и кадастралната карта на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 596
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Чинтулово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.49а от Закона за
общинската собственост, чл.37 от Наредбата за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 472 от 28.01.2021г. на
ОбС Сливен, като в Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии се
добавят:
1. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.29 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ Х по действащ ПУП/, актуван с АОС № 202 от 06.12.2017г.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.28 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 203 от 06.12.2017г.
3. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.25 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 204 от 06.12.2017г.
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.24 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско

застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІІІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 205 от 06.12.2017г.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.29 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ Х по действащ ПУП/, актуван с АОС № 202 от 06.12.2017г.
2. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.28 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 203 от 06.12.2017г.
3. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.25 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 204 от 06.12.2017г.
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.5.24 с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен
/кв.36, УПИ ХІІІ по действащ ПУП/, актуван с АОС № 205 от 06.12.2017г.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІV. Определя 30% от средствата получени от евентуално
разпореждане с имотите, да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в населеното място.
V. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 597
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ 3 (три) стаи
с обща полезна площ 69 кв.м., находящи се на тавански етаж в сграда
на бул. „Цар Освободител“ №34, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ 3 (три) стаи с обща
полезна площ 69 кв.м., находящи се на тавански етаж в сграда на бул. „Цар
Освободител“ №34, гр. Сливен, на Сдружение „Ромска академия за
култура и образование“ със седалище и адрес на управление: гр. Сливен
8800, бул. „Цар Освободител“ бл. 34, вх. Г, вписано в търговския регистър
на Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието с
ЕИК:…….., представлявано от С. С. К. – председател, при следните
условия:
1.1. Месечна наемна цена – 75 (седемдесет и пет) лева с ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години.
1.3. Предназначение – за клуб на юридическо лице с нестопанска
цел.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 1 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 598
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект
с ид. №67338.551.7.1.93 с полезна площ 29,84 кв.м., находящ се
в гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски“ №1, ет. 5, обект 93

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 6 от Закона
за общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №472 от
28.01.2021 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел ІV. „Отдаване под
наем“, точка ІV.1. Обекти в регулация се създава нова точка, със следното
съдържание:
- самостоятелен обект с ид. №67338.551.7.1.93 с полезна площ 29,84
кв.м., находящ се в гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски“ №1, ет. 5,
обект 93.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с
ид. №67338.551.7.1.93 с полезна площ 29,84 кв.м., находящ се в гр. Сливен,
пл. „Александър Стамболийски“ №1, ет. 5, обект 93, на Сдружение
„Национално дружество „Традиция“ със седалище и адрес на
управление: гр. София 1505, р-н Слатина, ул. Ситняково №41, бл. 3, вх. А,
ет. 4, ап. 8, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията при
Министерството на правосъдието с ЕИК:………., представлявано от О. Г.
М. – председател на УС, при следните условия:

1.1. Месечна наемна цена – 30 (тридесет) лева с ДДС;
1.2. Срок на договора – 10 (десет) години;
1.3. Предназначение – за клуб на юридическо лице с нестопанска
цел.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 2 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 599
Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на община Сливен“ за имоти
в местност „Воденицата“, землище с.Панаретовци, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попадат поземлени имоти 027002 /нов
идентификатор 55333.27.2/ и 027003 /нов идентификатор 55333.27.3/,
местност „Воденицата“, землище с.Панаретовци, общ.Сливен с промяна на
устройствената зона в „ССР-терени за земеделски нужди с възможност за
промяна на предназначението“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 600
Приемане на решение за одобряване изменение
на „Общ устройствен план на община Сливен“ за имот
в местността „Кютюклюка“, землище гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“
за територия, в която попада поземлен имот 67338.75.47, местност
„Кютюклюка“, землище гр.Сливен с промяна на устройствената зона в „Пп
– устройствена зона предимно за производства“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 601
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за оптичен кабел в землищата на с.Гавраилово, с.Малко Чочовени
и с.Чинтулово, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на оптичен кабел в
землищата на с.Гавраилово, с.Малко Чочовени и с.Чинтулово,
общ.Сливен, като трасето извън границите на населените места преминава
през ПИ 14275.17.25 и ПИ 14275.18.280, местност „Мешелика“, землище
с.Гавраилово, с НТП съответно „за местен път“ и „за селскостопански,
горски, ведомствен път“; ПИ 46694.19.15, ПИ 46694.19.61, ПИ 46694.19.64,
ПИ 46694.23.23, ПИ 46694.24.67, ПИ 46694.25.41 и ПИ 46694.25.107 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 46694.25.45 и ПИ
46694.28.66 с НТП „за местен път“ и ПИ 46694.24.64 с НТП „за автогара,
автоспирка“, землище с.Малко Чочовени и ПИ 81387.5.2 и ПИ 81387.11.10,
местност „Бозалъка“, землище с.Чинтулово, с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, всички общинска собственост и одобрява задание
за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 602
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка
в землището на с.Глушник, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за пътна връзка в ПИ
15237.2.164 с НТП „пасище, мера“, местност „Средната пътека“, землище
с.Глушник, общ.Сливен, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ
15237.2.154, отреден „За винарска изба“, местност „Средната пътека“,
землище с.Глушник, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 603
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за имоти с идентификатори 48708.52.42,
48708.52.43, 48708.52.44, 48708.52.178 и 48708.52.222,
местност „Дебелата кория“, землище с.Младово, общ.Сливен
за разширение на съществуващ гробищен парк

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект
за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с
идентификатори 48708.52.42, 48708.52.43, 48708.52.44, 48708.52.178 и
48708.52.222, местност „Дебелата кория“, землище с.Младово, общ.Сливен,
с цел промяна предназначението на имоти 48708.52.42, 48708.52.43,
48708.52.44 и 48708.52.222 от земеделски в „За разширение на съществуващ
гробищен парк“, представляващ поземлен имот 48708.52.178.
Да се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща имоти с идентификатори 48708.52.42, 48708.52.43,
48708.52.44, 48708.52.178 и 48708.52.222, местност „Дебелата кория“,
землище с.Младово, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи във фаза окончателен проект;
 ПУП да се изработи с показатели за устройствена зона, определена
като „Тгп-терени за гробищни паркове“;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и

устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените
планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове,
касаещи устройството на територията;
 ПУП да се съгласуват при необходимост по реда на чл.127 ал.2 от
ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 604
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти
с идентификатори 55333.27.2 и 55333.27.3,
м. „Воденицата“, землище на с. Панаретовци, общ. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имоти с идентификатори 55333.27.2 и 55333.27.3, м. „Воденицата“,
землище на с. Панаретовци, общ. Сливен с цел промяна на
предназначението на имотите от земеделски имоти в имоти „За
птицеферма“, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори 55333.27.2 и
55333.27.3, м. „Воденицата“, землище на с. Панаретовци, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 605
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.871.565, м. „През Тунджа“, землище на гр. Сливен, общ. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.871.565, м. „През Тунджа“, землище
на гр. Сливен, общ. Сливен, с цел обособяване на площ за застрояване
съгласно чл.7 ал.1 от НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. за
строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, в
южната част на имота, без да се променя предназначението му, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.871.565,
м. „През Тунджа“, землище на гр. Сливен, общ. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 606
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.435.77, м. „БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.435.77, м. „БАШЧАРДАК“, землище
на гр. Сливен с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Ниско жилищно застрояване“ (Жм) до 7м, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.435.77, м.
„БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 607
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.8.53, м. „Рамануша“, землище на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.8.53, м. „Рамануша“, землище на гр.
Сливен с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в имот
за „Фотоволтаична централа“ (Пп), като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.8.53,
м.„Рамануша“, землище на гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 608
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 300 /хиляда и триста/
лева на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, за афиши, наем на зала,
награди за учениците - актьори, участващи в тържествения спектакъл, по
повод отбелязване 30-я рожден ден на Театрална формация „Класика“ при
гимназията.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2021 год.
II. ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, на която се предоставят
финансови средства, да обяви или рекламира спомоществователството на
Общински съвет Сливен за конкретната инициатива.
III. ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, на която се предоставят
финансови средства, да представи до 31.08.2021 год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
IV. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Може да бъде осуетено или сериозно затруднено реализирането на проекта
при несвоевременно отпускане на средствата, тъй като събитието за което

се отпускат, ще се състои на 10 май 2021 г. До тази дата, без допускане на
предварително изпълнение, решението няма да е влязло в сила. Забавата на
изпълнението на решението би довела до невъзможност ТФ „Класика“,
при ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, да осъществи юбилейния
спектакъл.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 609
Отпускане на финансови помощи
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. М. Г. М. с ЕГН ………. от с……….., общ.Сливен, …………….., за
медикаменти;
2. И. Д. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………….., за
медикаменти;
3. И. П. Ч. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………………., за
битови нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
И. Г. Д. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………………….., за битови
нужди.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева
на:
1. К. М. В. с ЕГН ……….. от с……….., общ.Сливен, ……………..., за
битови разходи на двете й внучета;
2. Г. С. П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………………………., за
корсет на детето й – С. И. П. с ЕГН ………………...
IV. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.08.2021 г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на:
1. В. И. В. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………., за социално
подпомагане;
2. Д. Ж. П. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………, за социално
подпомагане;
3. Е. С. Б. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ………………..., за социално
подпомагане;
4. Н. Г. Б. с ЕГН ……….. от с……………, общ.Сливен, за социално
подпомагане;
5. П. М. В. с ЕГН ……….. от гр. Сливен, ………………, за социално
подпомагане;
6. С. Г. Д. с ЕГН ………… от с……….., общ.Сливен, за социално
подпомагане;
7. Т. Д. К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………, за социално
подпомагане;
8. Ц. М. Ц. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ……………, за социално
подпомагане.
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VII. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението. Мотиви за допускане на предварително
изпълнение: да се защитят интереси, особено важни за жизнения и здравен
статус на горепосочените граждани. Забавата на изпълнението на
решението би довело до значителен риск за здравето или трудно
поправими усложнения.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 22.04.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

