ПРЕПИС!
ПРОТОКОЛ
№ 32

ЗАСЕДАНИЕ
№ 32
Проведено на 17.03.2022 г.

Днес, 17.03.2022 от 09:00 часа в Зала на ОбС, се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 33.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
Уважаеми г-н Радев, уважаема госпожо Чиликова, уважаеми г-н
Марков, колеги! На основание чл. 13, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Сливен, определям г-жа Веселина Тонева
за дежурен заместник-председател на днешното заседание на Общински
съвет Сливен, а за протоколист определям г-жа Стефка Туджарова.
В момента извършваме проверка на кворума. За участие са
регистрирани 29 общински съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1 от нашия правилник, откривам
ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински
съвет Сливен.
Знаете, че заседанието е извънредно. Има една единствена точка в
дневния ред. По него някакви изказвания? Съображения, бележки? Не
виждам. Колеги, гласуваме дневния ред. Гласуваме!
ДИМИТЪР МИТЕВ – С 29 гласа „за“, 0“против“, 0“въздържали се“ и извън
системата с гласовете „за“ на г-жа Мария Григорова, г-н Мартин Славов, гн Христо Котов и г-н Борислав Павлов с 33 гласа „за“, 0 „против“, 0
„въздържали се“ приехме дневния ред.
Общинският съвет гласува и със "за" - 33, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0, прие следния

ДНЕВЕН РЕД
30-00-238 Предоставяне на общински жилища от фонд „Резервен“ на
бежанци- граждани 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
ДИМИТЪР МИТЕВ – Преминаваме към разглеждане на точка
единствена.
Точка 1 (Първа)
30-00-238/11.03.2022 г.
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
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, независимо, че е извънредна тази сесия, тази
точка беше разгледана от повечето от комисиите. Водеща е комисията по
нормативна уредба, законосъобразност актовете на Общинския съвет,
която прие предложението. Комисиите, които го разгледаха, вчера знаете
имаше съвместно заседание на три комисии, всички комисии, които го
разгледаха подкрепят предложението.
Заявки за изказвания колеги? Г-н Радев, заповядайте!
СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на Община Сливен
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа,
общински съветници, вече две седмици светът живее с трагедията, която се
случва в Украйна и военните действия там. Многото хора, които са
принудени да напуснат домовете си. Мисля, че няма, няма човек по света,
който да не иска това да спре възможно най-бързо. Независимо от това какви
са причините за тази ситуация, в крайна сметка страдат хора. Основната
тежест поемат хора и от двете страни на границата, бих казал два наши
братски народа и украинския и руския, защото смятам, че руският народ е
също толкова засегнат от всичко това, което се случва. Може би не само
това, което се случва днес, но и това, което ще се развие в дългосрочен план.
Няма как да не съчувстваме на всички тези хора, които понасят ударите и
тежестите на тези действия. В тази връзка и в контекста на голямата

бежанска вълна, която върви от Украйна, включително и към България,
желанието на много хора да се включат в помощта със предлагане на
средства за подслон на идващи от Украйна, знаете, че създадохме такава
платформа, на която такива доброволци могат да се регистрират.
Предлагаме и община Сливен с това, което разполагаме като готова база или
два оборудвани апартамента да ги предоставим за временно настаняване на
бежанци от Украйна. Освен това към нас като община се обърнаха за помощ
кмета на Тернопол и кмета на Мелитопол с молба да ги подпомогнем в този
момент. Мисля, че това е първата пряка молба за помощ, която получаваме
от някой от побратимените ни градове и според мен в такъв момент трябва
да действаме. За това и с това е свързана втората част на предложението да
предоставим равностойността на 20 000 евро на фондация КАРИТАС.
Пояснявам, че кметът на Тернопол е поискал да предоставим средствата на
Каритас – Украйна, Каритас Тернопол. В тази връзка се свързахме с
българското представителство на Каритас. Те потвърдиха за техния контакт
с Каритас Украйна. Ангажираха се да придвижат
средствата по
предназначение, така че да бъдат използвани за хуманитарни нужди на
жителите на Тернопол и пребиваващите там голям брой бежанци от източна
и северна Украйна. С Мелитопол идеята ни беше да предложим аналогична
помощ и за Мелитопол. Там знаете, че разговорите ни бяха в началото на
миналата седмица с кметовете. Буквално на следващия или на по-следващия
ден се развиха събитията с Мелитопол. То и тогава беше под руски контрол
Мелитопол, но общината продължаваше да работи. Кметът на общинната
продължаваше да изпълнява функциите си. Малко след това беше задържан,
беше сменен с друг кмет. Предвид това, че дотам и в разговорът ни с него,
той каза, че няма всъщност физически коридор, по който да може да дойде
нещо от България за Милитопол. Това, с което можете да ни помогнете са
средства, с които да закупуваме лекарства и храни за хора, които са
изпаднали в нужда покрай тези събития. В този момент обаче не е много
ясно легитимността на сегашното ръководство, това с кого бихме могли да
оперираме и за това за момента се въздържаме за тази част от
предложението. Като предлагам да следим ситуацията. Знаете, че има
голяма българска диаспора в Мелитопол и при възможност да го окажем
помощ на българската диаспора или на хора, с които можем да контактуваме
там да го направим тогава. Междувременно свързахме се и с Червения
кръст, да попитаме те дали могат да посредничат за такава помощ.
Червеният кръст обаче имат една политика, че когато има военни действия
не приемат дарения под условие. Т.е. те се ангажират дарението да стигне
до Украйна, но не гарантират, че то ще е за Мелитопол, за условията които
ние посочим, а ще го разпределят там където смятат, че е най-необходимо.
Т.е. за сега това което можем да направим според мен е да действаме по
отношение искането на кмета на Тернопол. Предлагаме и да допълним
това решение с… Буквално вчера се състоя при областния управител

кризисен щаб. Областната управа поискаха от нас да им дадем възможност
да изграждат, по скоро да поставят ситуационен център за посрещане на
бежанци във фоаето на зала „Васил Левски“, което представлява няколко
бюра, на които хора от различни институции - от миграцията, от червения
кръст, от областната управа да регистрират хората, които идват тук и
респективно да ги изпращат по хотелите, които са заявили готовност за
настаняване на такива хора. Организацията, доколкото имаме информация
от областната управа е, че това ще става организирано като от границата се
насочва автобус, или част от автобус за Сливен или за друг град, така че да
не се лутат хората из страната. И той ще действа този център за случай.
Когато има случай - очаква се да дойде автобус днес в 3 часа, тези хора
отиват там, обработват документите на хората, които идват. Респективно
изпращат ги по хотелите и отново така, продължават с обичайните си
задължения. Та предлагам да добавим един текст: „Общинският съвет дава
съгласие, при необходимост, част от фоайето на Спортна зала „Васил
Левски“ да се ползва за ситуационен и приемен център, на бежанци от
Република Украйна, където да се администрира тяхното настаняване.“
Очевидно ще внесе дискомфорт в ползването на залата. Ние имаме
много мероприятия планирани там. Но според мен е добре да се включим в
усилията на държавата и в усилията които областната управа полага този
процес да бъде канализиран, като разбира се се опитаме минимално тази
дейност да възпрепятства другите дейности на общината там. И
респективно да се намали до минимум риска и за едните хора и за другите
хора ще създадем такава организация.
Надявам се да подкрепим единодушно това предложение. Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, други изказвания?
Мисля, че на всички ни е ясно, че е необходима тази помощ. Колеги не
виждам заявки за изказвания.
Г-н Радев, предлагам Ви текстът, който Вие допълнихте, а именно „Дава
съгласие, при необходимост, част от фоайето на Спортна зала „Васил
Левски“ да се ползва за ситуационен и приемен център, на бежанци от
Република Украйна, където да се администрира тяхното настаняване“ да
стане нова точка три римско, а точки три римско до шест римско да се
преномерират, съответно от четвърта до седма.
СТЕФАН РАДЕВ – Съгласен съм.
Колеги не виждам изказвания. Гласуваме заедно с направеното от г-н
Радев допълнение и направеното от мен допълнение, което беше прието от
вносителя.

С 29 гласа „за“ от системата плюс гласовете на г-жа Мария
Григорова, г-н Христо Котов, г-н Борислав Павлов, г-н Делчев с 33 гласа
“за“ без „против“ и „въздържал се“, приехме предложението от точка
първа и единствена от дневния ред.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, '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.
31.
32.
33.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: 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
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: За
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГEОРГИЕВ 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
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ:За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За

РЕШЕНИЕ
№ 947
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
РЕШИ:
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.
ДИМИТЪР МИТЕВ - Колеги благодаря ви за участието. Приятен ден!
Закривам извънредното, тридесет и второ, заседание на Общински съвет
Сливен.
Заседанието беше закрито в 09:19 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/

Димитър Митев
ДЕЖУРЕН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/

Веселина Тонева

ПРОТОКОЛИСТ: /п/

Стефка Туджарова
Вярно с оригинала!

