Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, Председател на
Общински съвет Сливен
ОТНОСНО: Избор на Заместник-председатели на Общински съвет Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Разпоредбите на чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация дават възможност общинските съвети да избират от техните състави
Заместник-председатели.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общински съвет – Сливен избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината
от състава на общинските съветници 2/двама/ Заместник – председатели.
Заместник-председателите на Общинския съвет:
1. Подпомагат Председателя при упражняването на неговите правомощия;
2. Заместват Председателя при обективна невъзможност той да присъства на
заседанията на Общински съвет- Сливен;
3. Следят за реда и присъствието на общинските съветници в заседанието на
Общинския съвет
4. Участват по право в състава на Председателския съвет, създаден като
консултативен орган към Председателя на общинския съвет.
Предвид горното и на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация предлагам Общинският съвет да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗБИРА за Заместник-председатели на Общинския съвет Сливен:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ОТНОСНО: Избор на членове и ръководства на Постоянните комисии на Общински
съвет-Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет създава постоянни комисии и избира членовете и
ръководствата им.
Постоянните комисии имат за задача да проучват потребностите на населението в
съответната област и правят предложения за решаване на проблемите, да подпомагат
Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и
решаване и да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
В предоставения Ви проект за решение са обобщени предложенията на всички
общински съветници, като същия е изготвен съобразно техните компетенции и
съотношение в Общински съвет –Сливен.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.18,
ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗБИРА състав и ръководства на Постоянните комисии на Общински съветСливен, както следва:
1. Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на
актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Станимир Русев Комбалов
Васил Добрев Петров
Момчил Димитров Пантелеев
Владимир Минков Стефанов
Борислав Стефанов Павлов
Румен Иванов Бозуков

Тодор Донев Братанов
Лидия Начева Димитрова
Димитър Колев Павлов
Йордан Петров Стефанов
Милен Стоянов Петков
2. Постоянна комисия по общинска собственост и местно самоуправление
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Керанка Иванова Стамова
Евгени Атанасов Митев
Владимир Минков Стефанов
Йордан Лечков Янков
Мустафа Юсеинов Мустафов
Стефан Пасков Стефанов
Васил Добрев Петров
Христо Георгиев Котов
Тодор Донев Братанов
Милен Стоянов Петков
Йордан Петров Стефанов
Христо Николов Христов
Румен Иванов Бозуков
Атанас Костов Делибалтов
Стефан Петров Стайков

3. Постоянна комисия по европейска
сътрудничество и партньорски инициативи
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

интеграция,

международно

Иван Колев Данчев
Мартин Симеонов Славов
Веселина Георгиева Тонева
Дора Димитрова Ескидарова
Славена Георгиева Шейтанова
Радост Любомирова Костова
Деян Цанков Дечев
Радостин Атанасов Бозуков

4. Постоянна комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова
Минко Костов Минчев
Мустафа Юсеинов Мустафов
Йордан Лечков Янков
Николай Андреев Кадирев
Стефан Пасков Стефанов
Здравко Кирилов Костадинов
Георги Стоянов Стоянов
Евгени Атанасов Митев

Мартин Симеонов Славов
Йордан Петров Стефанов
Христо Николов Христов
Христо Георгиев Котов
5. Постоянна комисия по инвестиционна политика и устройство на
територията
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Радослав Йорданов Кутийски
Владимир Минков Стефанов
Георги Стоянов Стоянов
Николай Стоянов Стоянов
Керанка Иванова Стамова
Момчил Димитров Пантелеев
Мустан Мустафа Мехмедали

6. Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Лидия Начева Димитрова
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Петров Стайков
Дора Димитрова Ескидарова
Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова
Веселина Георгиева Тонева
Радост Любомирова Костова
Николай Андреев Кадирев
Мартин Симеонов Славов
Славена Георгиева Шейтанова
Радостин Атанасов Бозуков

7. Постоянна комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика
Председател:
Зам-председател:
Секретар:
Членове:

Димитър Колев Павлов
Мустан Мустафа Мехмедали
Иван Колев Данчев
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Щилиянов Щилиянов
Керанка Иванова Стамова
Славена Георгиева Шейтанова
Лидия Начева Димитрова
Дора Димитрова Ескидарова
Светомир Георгиев Мъндев

8. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Пламен Крумов Стоянов
Станимир Русев Комбалов
Стефан Щилиянов Щилиянов
Йордан Лечков Янков
Соня Тенева Келеведжиева

Николай Андреев Кадирев
Николай Стоянов Стоянов
Веселина Георгиева Тонева
Светомир Георгиев Мъндев
Борислав Стефанов Павлов
Деян Цанков Дечев
Стефан Петров Стайков
Мустан Мустафа Мехмедали
9. Постоянна комисия по оперативен контрол
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Мустафа Юсеинов Мустафов
Борислав Стефанов Павлов
Георги Стоянов Стоянов
Стефан Пасков Стефанов
Здравко Кирилов Костадинов
Евгени Атанасов Митев
Атанас Костов Делибалтов
Минко Костов Минчев
Радослав Йорданов Кутийски
Димитър Колев Павлов
Радост Любомирова Костова
Милен Стоянов Петков

10. Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и
горско стопанство
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Тодор Донев Братанов
Светомир Георгиев Мъндев
Пламен Крумов Стоянов
Николай Стоянов Стоянов
Христо Георгиев Котов
Христо Николов Христов
Радослав Йорданов Кутийски

11. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси.
Председател:
Зам.-председател:
Секретар:
Членове:

Момчил Димитров Пантелеев
Васил Добрев Петров
Румен Иванов Бозуков
Станимир Русев Комбалов
Стефан Щилиянов Щилиянов
Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова
Здравко Кирилов Костадинов

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТЕФАН РАДЕВ – кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Утвърждаване на броя на кметските наместници в Община Сливен и
определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и
местната администрация
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На произведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и на
03.11.2019 г. в 24 населени места от общината бяха избрани кметове на кметства.
Останалите 17 населени места не отговарят на условията на чл. 16 от Закона за
административно–териториалното устройство на Република България, а именно
наличие на население над 350 души, поради което в тях не се произведе избор за кмет
на населеното място.
Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 46а, ал. 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16 от Закона за
административно–териториалното устройство на Република България, предлагам
Общински съвет – Сливен да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
I. Утвърждава 17 бр. кметски наместници на територията на община Сливен за
следните населени места: Биково, Бинкос, Божевци, Бозаджии, Въглен, Голямо
Чочовени, Зайчари, Изгрев, Ичера, Малко Чочовени, Николаево, Панаретовци, Раково,
Скобелево, Средорек, Старо село, Струпец
II. Определя правомощията на кметските наместници, както следва:
1. изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място;
2. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия, финансирани от бюджета на общината, както и предприема мерки за
опазването и подобряването на околната среда;
3. съставят актове за гражданското състояние и актуализационни съобщения за
водене регистрите на населението;
4. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние по
делегация от кмета на общината;
5. осигуряват извършването на административни услуги на физически и
юридически лица;
6. изпълняват нотариални функции, изрично определени в Закона за нотариусите
и нотариалната дейност;
7. организира съвместно с органите на полицията опазването на обществения ред
и защитата на гражданите;

8. организира и ръководи защитата на населението на съответната територия при
бедствия и аварии;
9. представлява населеното място пред населението, пред обществени и
политически организации и пред други кметства или населени места;
10. ръководи изпълнителната дейност и организира изпълнението на решенията на
Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;
11. упражнява контрол за законосъобразното използване и стопанисването на
обектите – общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място,
съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата на Общинския съвет;
12. организира охраната на полските имоти и горите в землището на населеното
място и предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
13. организира оповестяването, изпращането и доставянето на ресурсите от
резерва при провеждане на мобилизация на въоръжените сили на Република България;
14. взаимодейства със съответните органи в общината, относно водените на
военен отчет ресурси от резерва в населеното място;
15. организира общи събрания за обсъждане или решаване на важни въпроси,
отнасящи се до развитието на населеното място и обслужването на населението;
16. изпълнява и други функции, възложени от кмета на общината, или със закон,
друг нормативен акт или с акт на Общински съвет Сливен.
III. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите действия за
изготвяне на длъжностни разписания съобразно решението.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДОРА ЕСКИДАРОВА – общински съветник
ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Сливен в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е създадено на
основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и
представлява и защитава интересите на своите членове-общините пред държавните органи,
разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното
самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта
му, касаеща общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации и от
други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени
със закон и устава му. Чрез своята дейност НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на

общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и
финанси.
Общото събрание е висш ръководен орган на НСОРБ. Състои от делегати на общинитечленове на Сдружението. То заседава най-малко веднъж годишно. В него, съгласно чл.12, ал.2
от Устава на НСОРБ всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и
представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа,
упражнявани самостоятелно от двама делегати. Общината се счита за представена в случай, че
в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.
На основание чл.27, ал.1 от Устава на сдружението, в двумесечен срок след
провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя
представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ. Ако
представителя на общинския съвет няма възможност да участва в работата на Общото
събрание, общинският съвет определя друг свой представител, който да го замества на
конкретното заседание.
Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и
чл.27, ал.1 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Определя за делегат и представител на Общински съвет-Сливен в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България Димитър Ганев
Митев – Председател на Общински съвет - Сливен.
2. При невъзможност за участие на определения в т.1 делегат в заседание на Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България, той да
бъде заместван от …………………………………....…………. - общински съветник.
ВНАСЯ,
ДОРА ЕСКИДАРОВА

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник,
Председател на Общински съвет - Сливен
ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Сливен в Общото
събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От своето създаване през 2004 год. Националната асоциация на Председателите
на общински съвети в Република България до сега работи за издигане ролята на
председателите на Общински съвети и отстоява техните интереси за повишаване
административния капацитет на представителите в местната власт.

НАПОС-РБ се утвърди като добър партньор на много правителствени и
неправителствени институции.
Благодарение на асоциацията през предходния мандат се направиха промени в
Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи подобряване
дейността на общинските съветници. Съвместно с Постоянната комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание
асоциацията активно участваше в обсъждането и приемането на редица закони,
касаещи местното самоуправление. Проведоха се 11 национални дискусионни форума
и 11 регионални такива за повишаване на административния капацитет на
председателите и общинските съветници.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация предлагам Общинския съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Дава съгласие председателят на Общински съвет Сливен да членува в
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България,
като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински
разходи за Общинския съвет“ и параграф 46-00 „Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности“
Внася,
ДИМИТЪР МИТЕВ

