ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 727
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 3, ЗНА и
чл. 12, ал. 14 от ЗАП,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сливен както следва:
§ 1. В чл. 47в, ал.2 се изменя така:
(2) За промяна в списъците на автомобилите и/или водачите към
издадено удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници се събира такса в размер на 10 лв. за всеки автмобил
и/или водач
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 728
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.
септември 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 № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 729
Информация за текущото изпълнение
на бюджета на община Сливен за полугодието на 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на
2021 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
община Сливен за полугодието на 2021 г.
3. Липса на показатели на контролирани от общината лица от
подсектор „Местно управление”.
4. Липса на съществени сделки и операции на общината и на
разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк
касов ефект върху бюджета на общината за полугодието на 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 730
Оттегляне на Решение № 651, прието на заседание
на Общински съвет – Сливен, проведено на 24.06.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24, във вр. с ал. 29 от ЗМСМА и чл. 156,
ал. 1 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОТТЕГЛЯ свое Решение № 651, прието на заседание, проведено на
24.06.2021 г.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, ДОПУСКА предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
Във връзка с насроченото съдебно заседание на 05.10.2021 г. по адм.
д. № 267/2021 г. е необходимо пред административния съд да бъде
представен акт за оттегляне, който да е влязъл в сила. Забавата на
изпълнението на настоящото решение би довела до значителни или трудно
поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 731
Даване на съгласие кмета на Община Сливен да подписва споразумения за
партньорство със заинтересовани страни от Югоизточен регион
за планиране и страната

На основание чл.21, ал.1, т.23, и във връзка с чл.59 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на Община Сливен да сключва партньорски
споразумения с различни заинтересовани страни, както публични органи,
така и представители на бизнеса, гражданското общество и научната
общност, за изготвяне на концепции за интегрирано териториално
развитие за периода 2021-2027 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 732
Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен
и неговите ПК за периода 01.01.2021-30.06.2021 год.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.11, ал.1, т.12 от Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите
ПК за периода 01.01.2021-30.06.2021 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. – 30.06.2021 Г.
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Сливен е изготвен
съгласно изискванията на чл.27, ал.6 на Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на чл.11, ал.1, т.12 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
През отчетния период, поради обявената епидемична обстановка, във
връзка с COVID-19 заседанията на Общинския съвет се проведоха при спазване
на необходимите противоепидемични мерки, като по решение на
Председателския съвет те бяха закрити и на тях присъстваха освен общинските
съветници, само Кмета и Зам.-кметовете на общината и упълномощени от тях
длъжностни лица. За датите на заседанията, дневния ред и приетите решения
гражданите на Община Сливен се уведомяват чрез Интернет – страниците на
Общински съвет-Сливен и Община Сливен, както и чрез средствата за масово
осведомяване.
Общинският съвет - Сливен като орган на местното самоуправление
приема решения в рамките на своята компетентност при спазване на законовите
разпоредби и съобразно интересите на гражданите на Общината, ръководейки се
от основните принципи за добро и демократично управление.
В своята дейност Общински съвет-Сливен следва принципите на
законност и публичност при вземането на решения и тяхното изпълнение.
През отчетния период Общинският съвет - Сливен е провел 7 заседания,
от които 6 редовни, и едно извънредно.
На проведените заседания са разгледани 227 предложения. Допълнително
в дневния ред на съответното заседание са включени 4 предложения – 3 от кмета
на общината и 1 от председателя на ПК по финанси, бюджет
икономическо
развитие. От тях 194 са изготвени от кмета на общината, 8 от Мустафа Мустафов
– Председател на ПК по оперативен контрол, 7 от д-р Димитър Павлов –
Председател на ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика, 6 от
Лидия Димитрова – Председател на ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания, 6 от Димитър Митев – Председател на Общинския съвет, 2 от
Соня Келеведжиева – общински съветник, по 1 от Станимир Комбалов –
Председател на ПК по нормативна уредба, законосъобразност актовете на ОбС и
контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет, Борислав Павлов –
общински съветник, зам.-председател на ПК по оперативен контрол, Момчил
Пантелеев – общински съветник, Председател на Комисия за осъществяване на

дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на
репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в
община Сливен, Георги Стоянов – Председател на ПК по финанси, бюджет,
икономическо развитие.
Най – много изказвания в заседанията на Общинския съвет са направили
общинските съветници Георги Стоянов, Станимир Комбалов и Минко Минчев.
Присъствието на съветниците в сесии е 93% от общия брой.
В изпълнение на разпоредбите на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация дневния ред за заседанията на Общинския съвет се
определя десет дни предварително след консултация с Председателския съвет.
През отчетния период Общински съвет Сливен прие следните по-важни
решения:
1. Приемане на План за интегрирано развитие на Община - Сливен 20212027 г.;
2. 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.;
3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Целева
програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж
и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила” към
Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение
„Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж - Сливен”;
4. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства, считано от 01.01.2021 г.;
5. Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа –
облигации, при условията на частно предлагане;
6. Упълномощаване на кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 392 383,13 лева (триста деветдесет и две хиляди триста
осемдесет и три лева и тринадесет ст.) по договор BG16RFOP001-5.002-0015-С01
„Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания
в община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ по
процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”;

7. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020 г.”, Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от
кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
“Патронажна грижа +”;
8. Даване на съгласие за изпълнение на споделена с пешеходното
движение велоалея върху южния тротоар на бул. „Георги Данчев“, в участъка от
кръгово кръстовище "Розова градина" до северния вход на стадион "Хаджи
Димитър“;
9. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Сливен 20212027 г.;
10. Проект за бюджет на община Сливен за 2021 г.;
11. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги;
12. Създаване на обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на
обществен контрол върху тяхното осъществяване;
13. Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за
2021 г.;
14. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като
делегирана от държавата дейност;
15. Правила за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО на
общинското публично предприятие „Пътнически превози Сливен“ЕООД;
16. Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Сливен за
2021 година;
17. Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски
дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г.;
18. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската
2021-2022 г.;
19. Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен.
Приети бяха следните нормативни актове:
1. Проект на Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация
на животни на територията на община Сливен;
2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества
с общинско участие в капитала и общинските предприятия;
3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на община Сливен;
4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на отпадъците на територията на община Сливен;

5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен;
6. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване
на сертификати клас В.
Във връзка с обявената противоепедемичната обстановка в страната бяха
приети следните решения:
1. Намаляване с 50 % на концесионни възнаграждения, дължими от
концесионери на общински обекти и наеми на наематели на общински
нежилищни имоти, включително и обекти, предоставени за управление на
общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, както и таксата за
разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение;
2. 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.;
3. Изменение на Решение №426/16.12.2020 г. за освобождаване от
заплащането на наемни вноски наемателите на общински нежилищни обекти,
включително и наематели на обекти, предоставени за управление на общински
предприятия, и от такси за разполагане на маси и столове пред заведенията за
хранене и развлечение;
4. Освобождаване от заплащане на наемни вноски на Фондация
„Регионален център за икономическо развитие“, гр. Сливен за периода от
01.12.2020 г. до 30.04.2021 г.
През отчетния период Общински съвет-Сливен прие и следните отчети:
1. Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите ПК за
периода 01.07.2020-31.12.2020 год.;
2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Сливен
за 2020 година;
3. Отчет за дейността на МКБППМН – община Сливен за 2020 г.;
4. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община
Сливен за 2020 година
5. Отчет за дейността и годишната приходно-разходна план-сметка на
Общински фонд „Култура“ за 2020 г.;
6. Доклад и финансов отчет за дейността на комисията на общински фонд
за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен за 2020 г.;
7. Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен, отчет за 2020 г. на Програма за намаляване на замърсителите в
атмосферният въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на

община Сливен и отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците на
територията на община Сливен;
8. Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно Информационен център – Сливен при
Община Сливен през 2020 г.
В изпълнение на Решение № 254/1997 год. на Общински съвет Сливен са
отпуснати финансови средства за подкрепа на образователни и културни
програми на деца и ученици от групи и състави на бюджетна издръжка, за
образователни прояви с деца и ученици, за мероприятия и прояви от културния
календар на община Сливен и културни институции, стипендии на талантливи
деца и за Фонд „Култура“ в размер на 64 232 лв. От които 29 900лв. за стипендии
и 8 204 лв. за Фонд „Култура“.
През отчетния период Общински съвет Сливен е дал съгласие за
отпускане на еднократна финансова помощ по § 42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общинския съвет“ на жители на общината в размер на 32 400лв.
По реда, предвиден в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация през отчетния период бяха отправени две питания
към кмета на община Сливен от г-н Деян Дечев и от г-н Радослав Кутийски за
изпълнението на бюджетите на населените места в община Сливен за 2020год. В
частта им за местни дейности и от г-н Деян Дечев за дейността на «ВиКСливен»ООД.
Много важна част от дейността на Общинския съвет е
законосъобразността
на
приеманите
решения.
Контролът
върху
законосъобразността на решенията на общинските съвети се осъществява от
областния управител. През периода 01.01-30.06.2021 год. Областният управител
на Сливенска област върна за ново обсъждане т.6 и т.7 на Решение №
519/25.02.2021 год. относно Предоставяне ползването на пасищата, мерите и
ливадите от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен за
стопанската 2021-2022 г. Решението бе отново обсъдено на следващото
заседание на Общинския съвет и т.6 и т.7 бяха допълнени и приети, съгласно
препоръките на областния управител.
Обжалвано е от Радостина Колева Илиева и Иван Йорданов Илиев и
Решение № 651/24.06.2021 год. относно прекратяване на съсобственост между
Община Сливен и физически лица, върху ПИ с идентификатор 67338.417.197 по
КК – гр. Сливен, м. „Дюлева река“, СО „Изгрев“. Преписката е изпратена в
Административен съд Сливен и се очаква решение по казуса.
Няма върнати за ново обсъждане и оспорени решения през отчетния
период от кмета на общината.

Взаимодействието на Общински съвет-Сливен с общинското ръководство
в лицето на г-н Стефан Радев и неговия екип е на едно много добро ниво.
Взаимодействие, което изключително много помага на общинските съветници
при изпълнение на техните задължения.
Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните
комисии, където задълбочено се обсъждат предложените проекти за решения.
Това подпомага в последствие общинските съветници при гласуването им на
заседание на Общинския съвет. Редовните заседания на всяка постоянна
комисия са с дневен ред, съобразен с дневния ред на общинските сесии. Водещо
е желанието всички въпроси, подлежащи на обсъждане на общинска сесия да
бъдат законово подплатени и целесъобразни, затова становищата на комисиите
се приемат след дискусия и гласуване за всяко предложение.
Справката, приложена по-долу в отчета отразява дейността на
постоянните комисии през първото шестмесечие на 2021 год. Най-натоварена е
била ПК по нормативна уредба, законосъобразност актовете на ОбС е
разгледала 278 материала, ПК по финанси, бюджет, икономическо развитие с
206 материала и ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика с 192
разгледани материала.
Най-много заседания са провели ПК по оперативен контрол и ПК по
общинска собственост и местно самоуправление - 14. Най-висок процент
присъствие имат членовете на ПК по опазване на околната среда, туризъм селско
стопанство – 100% следвани от членовете на ПК нормативна уредба,
законосъобразност актовете на ОбС– 95.71%.
Общият процент на присъствие в заседанията на постоянните комисии е
87.36%.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7

Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

НУЗАОбС Председател:
Станимир Комбалов
ОСМС Председател:
Керанка Стамова
ЕИМСПИ Председател:
Иван Данчев
ФБИР Председател:
Георги Стоянов
ИПУТТ Председател:
Радослав Кутийски
ОНКВ Председател:
Лидия Димитрова
ЗСЖП Председател:
Димитър Павлов

12

12

99,31

Брой
разгледани
въпроси
278

14

11

79,22

125

8

6

75,00

39

13

12

78.85

206

7

12

94.05

143

11

12

84,09

98

10

11

95,45

192

8
9
10
11

ДМС Председател:
Пламен Крумов
ОК Председател:
Мустафа Мустафов
ООСТС Председател:
Тодор Братанов
ПК по установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Момчил Пантелеев

11

7

96,10

95

14

12

80.36

120

7

10

100

95

7

2

78.57

2

След всяко заседание на Общинския съвет в законово определения срок на
Районна прокуратура – Сливен и на Областния управител на Област Сливен се
изпращат подробни протоколи, съдържащи решенията и гласуванията по тях.
Всички приети решения се предоставят в 7-дневен срок след заседанията
на Кмета на Общината.
Поддържа се и се актуализира своевременно база данни с приетите актове
на Интернет страницата на Общинския съвет, като своевременно в нея се
публикува и проект на дневен ред за заседанията на ОбС, което позволява на
всички заинтересовани граждани, да се информират своевременно за въпросите,
които ще се разискват от общинските съветници.
Изводът, който може да се направи е, че Общински съвет – Сливен,
въпреки разногласията по определени въпроси и теми, през отчетния период е
работил активно и последователно в стремежа си да отговори с нужните
решения за разрешаване на проблемите в Община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 733
Промяна в състава на обществената комисия за избор на носителя
на наградата „Аргира Жечкова” на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за
символиката на Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с
Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя т. 3 към Приложение 5 на Решение № 69/30.01.2020 г.,
както следва:
3. г-н Боян Аксаков – началник на Регионално управление на
образованието - Сливен.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
69/30.01.2020 г. /изм. и доп. с Решение № 261/30.07.2020 г., Решение №
346/24.09.2020 г. и Решение № 693/29.07.2021 г./.
§ 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението при следните мотиви: забавяне в изпълнението
на решението на общинския съвет ще доведе до сериозно затруднение и
невъзможност на комисията за избор на носителя на наградата „Аргира
Жечкова” на Община Сливен да организира заседание за избор на носителя
на наградата за 2021 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 734
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен
от м. януари до м. юни 2021, както и на отчетените
като неизпълнени в предходния отчет

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на
Общинския съвет от месец януари до месец юни 2021 година, както и на
отчетените като неизпълнени в предходния отчет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ПРЕЗ
ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОД., КАКТО И НА ОТЧЕТЕНИТЕ КАТО
НЕИЗПЪЛНЕНИ В ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТ
Решение № 1310/27.09.2018г.
Относно: Премахване на сгради-общинска собственост, находящи се в ПИ
67338.553.13.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 40/19.12.2019г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти –
частна общинска собственост в с.Желю войвода и в с.Гергевец, общ.Сливен.
Изпълнение: Частично изпълнено. Със Заповед № РД15-172/21.01.2020 год. е
учредено право на строеж върху Урегулиран поземлен имот ХVІІІ в кв.104, с площ от
973 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода,
общ.Сливен, актуван с АОС № 200 от 06.08.2019г.
Решение № 41/19.12.2019г.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІ-59, кв.8, с.Гергевец, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 173/23.04.2020 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в кв.
„Промишлена зона“, гр.Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение№ 385/26.11.2020год.
Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на
общински терен-земеделска земя за включване в строителните граници на с. Гергевец,
общ. Сливен
Изпълнение: МЗХГ е дало съгласие за промяна предназначението на имотите. С
Реш. № 537 на ОбС е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП, а с Решение
№ 716/29.07.2021год. е одобрен ПУП.
Решение № 388/26.11.2020год.
Относно: Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.17, ал.5 и
чл.199 от ЗУТ, между Община Сливен и физически лица, във връзка с проект за ПУП за
обхвата на ПИ с идентификатор 67338.546.18 по КККР – гр. Сливен, кв.210 по плана на
кв. „Клуцохор“, гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен окончателен договор.
Решение № 392/26.11.2020год.
Относно: Безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на държавата на имоти общинска
собственост.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор на 23.04.2021 г.

Решение № 401/26.11.2020год.
Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, находящи се в с.
Самуилово и в с. Крушаре, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори.
Решение № 402/26.11.2020год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.
Самуилово, с. Крушаре и в с. Глуфишево, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 407/26.11.2020год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с. Самуилово и с. Чинтулово, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Протокол №16 от 16.12.2020г.
Решение № 443/16.12.2020
Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2021 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски
територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2021 г., при
спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в
горите
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Протокол №18 от 28.01.2021год.
Решение № 462/28.01.2021г.
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства,
считано от 01.01.2021 г.
Изпълнение: Изпълнено - планирани средства по бюджети.
Решение № 463/28.01.2021г.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане
на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации,
при условията на частно предлагане
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 464/28.01.2021г.
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Сливен да подпише Запис на заповед,
неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да е характер за сумата на авансовото плащане – до 392 383,13 лева
(триста деветдесет и две хиляди триста осемдесет и три лева и тринадесет ст.) по
договор BG16RFOP001-5.002-0015-С01 „Подкрепа за деинституционализация на социални
услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална
инфраструктура“
по
процедурата:
BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа
за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 465/28.01.2021г.
Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана
от държавата дейност.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 466/28.01.2021г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”,
Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата,
предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и
устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 467/28.01.2021г.
Относно: Даване на съгласие за изпълнение на споделена с пешеходното движение
велоалея върху южния тротоар на бул.„Георги Данчев“, в участъка от кръгово
кръстовище "Розова градина" до северния вход на стадион "Хаджи Димитър“.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 470/28.01.2021г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 472/28.01.2021г.
Относно: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 473/28.01.2021г.
Относно: Утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2021
год.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 474/28.01.2021г.
Относно: Изменение на Решение №426/16.12.2020 г. за освобождаване от заплащането
на наемни вноски наемателите на общински нежилищни обекти, включително и
наематели на обекти, предоставени за управление на общински предприятия, и от такси
за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение
Изпълнение: Изпълнено. Въведени са анекси по договорите за наем и е
променен плана за плащане по договорите за концесии, които касае Решението на
Общински съвет, като за периода от 01.12.2020 г. до 31.01.2021 г. не се начислява наем
и концесионно възнаграждение.
Решение № 475/28.01.2021г.
Относно: Дарение на вещи – общинска собственост
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 476/28.01.2021г.
Относно: Изменение на Решение №366 от 24.09.2020 г. на Общински съвет – Сливен за
изваждане от активите на „Диагностично-консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД
недвижим имот и предоставяне на същия на СУ „Димитър Рохов“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Със СУ "Димитър Рохов" е сключен договор
№26/22.02.2021 г. за безвъзмездно управление.
Решение № 477/28.01.2021г.
Относно: Придобиване правото на собственост от Община Сливен, чрез покупкопродажба на имот, находящ се в гр.Кермен, общ.Сливен
Изпълнение: Представител на Община Сливен е участвал на публична продан за
закупуване на недвижимия имот, посочен в решението на Общинския съвет. Наддавал
за посочения поземлен имот. Друг участник предложи по-висока сума и закупи имота.
Решение № 478/28.01.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.
Сливен
Изпълнение: Със Заповед № РД15-1436 от 06.08.2021 год. обявен търг за
31.08.2021год.
Решение № 479/28.01.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, с
идентификатори № 67338.419.20 и 67338.419.22, местност „Лозарски връх“, гр. Сливен
Изпълнение: изпълнено
Решение № 481/28.01.2021г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находяща се в
двуетажна масивна сграда - кметство Камен, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Насрочен търг за 24.03.2021 г, на основание заповед
№РД-15-360/24.02.2021 г. на Кмета на общината, на който не са се явили кандидати.
Решение № 482/28.01.2021г.
Относно: Процедура по чл.17, ал.5 от ЗУТ, във връзка с прилагане на ПУП - ПР за
УПИ X-246, кв.501 по плана на местност „Лозарски връх“, гр. Сливен, чрез
прекратяване на съсобственост чрез делба между Община Сливен и физическо лице в
поземлен имот с идентификатор 67338.419.246 по КККР – гр. Сливен и прехвърляне на
собственост на реална част от общински поземлен имот с идентификатор 67338.419.241
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори.
Решение № 483/28.01.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
ПИ 67338.420.159, местност „Барутни погреби“, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 484/28.01.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
ПИ 67338.404.386, местност „Среди дол“, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 485/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на споразумение между Община Сливен и Сдружение с
нестопанска цел „БЛУ РОК МАУНТИН БАЙК КЛУБ“
Изпълнение: Подписано споразумение на 12.03.2021 г.
Решение № 486/28.01.2021г.
Относно: Изменение и Допълнение на Решение 443 от 16.12.2020 г. на Общински съвет
Сливен, във връзка с актуализиране (промяна) на Годишния план за ползване на
дървесина в гори, собственост на Община Сливен за 2021г. и изпълнение на ползването
на дървесина от горски територии, собственост на Община Сливен за Лесфонд 2021г.,
съгласно чл. 7, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, при спазване на принципите на чл.5 от
Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 487/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на изменение на Общия Устройствен
План на Община Сливен за имот с идентификатор 67338.75.47 м. „Кютюклюка“,
землище на гр. Сливен и одобряване на задание и разрешаване на изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.75.47 м.
„Кютюклюка“, землище
на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 488/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 16688.65.7, м. „Мараша“,
землище на с. Горно Александрово, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 489/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.75.15,м. „Кютюклюка“,
землище на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 490/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.99.79, м. „Кише Дермен“,
землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 491/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.99.140, м. „Кише Дермен“,
землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 492/28.01.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.99.139, м.„Кише Дермен“,
землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 493/28.01.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за въздушен ел.провод в
землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 49428.01.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 495/28.01.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с.Бяла,
с.Новачево и с.Градско, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 496/28.01.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за отводнителни съоръжения в землището на
с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 497/28.01.2021г.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Протокол №19 /25.02.2021 год.
Решение № 501/25.02.2021г.
Относно: Проект за бюджет на община Сливен за 2021 г.
Изпълнение: Решението се изпълнява. Информация за изпълнението му ще бъде
внесена, съгласно законовите изисквания след изтичане на бюджетната година.
Решение № 504/25.02.2021г.
Относно: Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/
към Община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 505 /25.02.2021г.
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП
„Градска мобилност” с още един мандат.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 507/25.02.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 510/25.02.2021г.
Относно: Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за 2021
г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 516/25.02.2021г.
Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2021
година.
Изпълнение: Програмата се изпълнява. Отчет за изпълнението й ще бъде внесен
в Общинския съвет съгласно законовите изисквания.
Решение № 518/25.02.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
УПИ ХІІІ-8002, кв.15, с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 519/25.02.2021г.
Относно: Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2021-2022 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 520/25.02.2021г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV,
кв.35 в с.Желю войвода, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 521/25.02.2021г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
с.Самуилово и в с.Селиминово, общ.Сливен.
Изпълнение: изпълнено
Решение № 522/25.02.2021г.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ 2 (две) стаи с №№220,221 с обща полезна
площ 98 кв.м., находящи се на втори етаж в сграда на бул. „Братя Миладинови“ №18,
гр. Сливен
Изпълнение: изпълнено сключен договор за наем №0-318 от 12.04.2021 г.
Решение № 523/25.02.2021г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ
терен с площ 33 кв. м., за разполагане на преместваем обект за продажба на пакетирани
хранителни стоки, безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия, представляващ част
от УПИ I, кв. 170, кв. „Клуцохор“, (67338.543.5, по КККР на гр. Сливен).
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 524/25.02.2021г.
Относно: Учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 67338.535.20 (УПИ V, кв.94, кв. „Комлука“) по
КККР – Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ № 7
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 525/25.02.2021г.
Относно: Съгласуване на маршрутни разписания от Републиканската транспортна
схема от квотата на община Сунгурларе.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 526/25.02.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план на
община Сливен“ за имоти в местностите „Дебелата кория“ и „Каменна алча“, землище
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник"
Решение № 527/25.02.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на
Общия устройствен план на Община Сливен за имоти с идентификатори 68864.74.5 и
68864.74.6, местност „Гробищата“, землище с.Стара река, общ.Сливен и одобряване на
задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за имоти с
идентификатори 68864.74.5, 68864.74.6 и 68864.74.103, местност „Гробищата“,
землище с.Стара река, общ.Сливен за разширение на съществуващ гробищен парк.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 528/25.02.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 529/25.02.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за въздушен ел.провод в
землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 530/25.02.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на
с.Ковачите, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 531/25.02.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в
землищата на с.Тополчане, с.Жельо войвода и с.Блатец, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 532/25.02.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в
землищата на с.Калояново и с.Глушник, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 533/25.02.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имотс идентификатор 66041.12.69, м. „Горен Караджаз“,
землище на с. Селиминово, община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 534/25.02.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.99.39 и 67338.99.41, м.
„Кише Дермен“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 535/25.02.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с 67338.90.7, м. „Бършен“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 536/25.02.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 14275.610.63, м.„Между
пътищата“, землище на с. Гавраилово, община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 537/25.02.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за имоти 14800.41.16, 14800.41.17, 14800.41.18 и 14800.41.9 и части
от имоти 14800.41.14 и 14800.41.232, м-ст„Клисе кору”, землище с.Гергевец,
общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 538/25.02.2021г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския
съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 539/25.02.2021г.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Протокол № 20 от 25.03.2021год.
Решение № 541/25.03.2021 год.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и
СОТ Сливен“ ЕООД върху лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН 3570 КА, рама

№ХТА212130W1308013 и номер на двигателя №212134896203, цвят Бял и лек
автомобил ВАЗ 21043 с рег. №СН 3132 НС, рама №ХТА210430NO343513, номер на
двигател №21032178114 цвят Червен.
Изпълнение: Изпълнено.Сключен договор на 20.04.2021 г. за безвъзмездно
право на ползване върху леки автомобили
Решение № 543/25.03.2021год.
Относно: Намаляване с 50 % на концесионни възнаграждения, дължими от
концесионери на общински обекти и наеми на наематели на общински нежилищни
имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия,
представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения, кафе-сладкарници, както и таксата за разполагане на маси и столове пред
заведенията за хранене и развлечение.
Изпълнение: Изпълнено. На 30.03.2021 г. в система Акстър "Наеми" са въведени
анекси към договори за наем и концесии, които касае Решението за намаляване с 50%
за периода от 01.03.2021 г. -30.06.2021 г.
Решение № 544/25.03.2021год.
Относно: Освобождаване от заплащане на концесионни възнаграждения, дължими от
концесионери на общински обекти и наемни вноски от наематели на общински
нежилищни имоти, включително и предоставените обекти за управление на общински
предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници за периода 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
Изпълнение: Изпълнено, на 30.03.2021 г. в система Акстър " Наеми" са
въведени анекси към договори за наем и концесии, които касаят Решението за
освобождаване от плащане за периода 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
Решение № 545/25.03.2021год.
Относно: Ново обсъждане на Решение № 519/25.02.2021 год. относно Предоставяне
ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на
територията на Община Сливен за стопанската 2021-2022 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 546/25.03.2021год.
Относно: Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено с приемането му.
Решение № 547/25.03.2021 год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Целева
програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или
Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила” към
Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение „Ремонт на
сградата на Домашен социален патронаж - Сливен”.
Изпълнение: Подадено проектно предложение в срок.
Решение № 548/25.03.2021год.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Второто
тримесечие на 2021 година.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 549/25.03.2021 год.
Относно: Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2021 година.
Изпълнение: Отчет за изпълнение на програмата ще бъде внесен от Комисията
по стипендии, съгласно разпоредбите на Наредба за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен.
Решение № 552/25.03.2021г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1 Сливен”
ЕООД.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 553/25.03.2021г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68117.502.1 – общинска
собственост в землището на с. Сотиря.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 1124/10.06.2021 год.
Решение № 554/25.03.2021 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в местност
„Моллова гора“, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 555/25.03.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 1125/21.06.2021год.
Решение № 556/25.03.2021 г.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване,
по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: 46694.70.144, местност
„Над село“, землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен и 46694.70.161, местност „Над
село“, землище с.Малко Чочовени, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 557/25.03.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
УПИ VІІІ-465, кв.68, с.Самуилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 558/25.03.2021г.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост, представляващи 2 броя самостоятелни обекти в гр.
Сливен, ул. „Павел Милюков“ ет. 1.
Изпълнение: Изпълнено. Подписан договор за наем №0-324/16.04.2021 г.
Решение № 559/25.03.2021год.
Относно: Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020/2021 год.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 560/25.03.2021 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща 1
кв.м от фоайе на сграда с ид. №67338.522.327.1 (Дом за стари хора), намираща се в гр.
Сливен, кв. Ново село-изток.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за наем №0-325/04.06.2021 г.
Решение № 561/25.03.2021год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение №3 с площ 14,35 кв.м., находящо се на втори етаж на масивна сграда в гр.
Сливен, кв. 665, УПИ ІІ – „Спортен комплекс“, с административен адрес: гр. Сливен,
бул. „Георги Данчев“ №2А.
Изпълнение: Сключен договор за наем №0-327/11.06.2021 г.
Решение № 562/25.03.2021год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение в землището на
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 563/25.03.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за канализация в землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 564/25.03.2021 г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на
с.Гавраилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 565/25.03.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 566/25.03.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за квартали 70, 71, 73 и 76, с.Самуилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 567/25.03.2021год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.435.50, м. „БАШЧАРДАК“,
землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 568/25.03.2021год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.835.11, м. „Драката“,
землище на кв. Речица, гр. Сливен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 569/25.03.2021год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проектза Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 15237.2.153 и 15237.2.155, м.
„Средната пътека“,землище на с. Глушник, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 570/25.03.2021 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 571/25.03.2021 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Протокол № 21/22.04.2021год.
Решение № 572/22.04.2021г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 573/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 574/22.04.2021г.
Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027 г.
Изпълнение: Изпълнението му ще бъде отчетено чрез годишни доклади за
наблюдение на изпълнението му съгласно изисквания на Закона за регионалното
развитие и Правилника за прилагането му.
Решение № 581/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 582/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 585/22.04.2021г.
Относно: Изменение на Решение № 383/26.11.2020 г. за таксиметров превоз на
пътници на територията на Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 586/22.04.2021г.
Относно: Изменение на Решение № 204 от 28.05.2020 г.
Изпълнение: Изпълнено. Подадено искане за удължаване срок за погасяване на
кредит по договор 1171.
Решение № 588/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Сключени са предварителни договори на 25.0.2021 г. и след
влизане сила на ПУП, са сключени и окончателни договори.
Решение № 589/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 590/22.04.2021г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,находящи се в с. Желю
войвода и в с. Чинтулово, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 591/22.04.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост,с
идентификатори №67338.404.83и 67338.404.146,местност „Среди дол“, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 592/22.04.2021г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в кв.
„Речица“, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 593/22.04.2021г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
с.Самуилово, в с.Сотиря и в с.Панаретовци, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 594/22.04.2021г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.615 – общинска
собственост в землището на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 1140/14.07.2021год. за покупкопродажба на недвижим имот частна общинска собственост.
Решение № 595/22.04.2021г.
Относно: Премахване на сграда с идентификатор 67338.531.138.1 по КККР на
гр.Сливен - общинска собственост.
Изпълнение: Жилищната сграда е премахната.
Решение № 596/22.04.2021г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Чинтулово, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 597/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за наем №0-323/14.05.2021 г.
Решение № 598/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Сдружение „Национално дружество „Традиция“ отказва да
подпише предложение договор за наем.
Решение № 599/22.04.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план на
община Сливен“ за имоти в местност „Воденицата“, землище с.Панаретовци,
общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 600/22.04.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план на
община Сливен“ за имот в местността „Кютюклюка“, землище гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 601/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 602/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение:Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 603/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 604/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 605/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 606/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 607/22.04.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 608/22.04.2021г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 609/22.04.2021г.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Протокол № 22/20.05.2021год.
Решение № 610/20.05.2021г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 611/20.05.2021г.
Относно: Правила за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО на общинското
публично предприятие „Пътнически превози Сливен“ЕООД.
Изпълнение: На 27.08.2021год. с вх. № 30-00-803 в деловодството на Общински
съвет Сливен е внесено предложение за Избор на регистриран одитор за извършване на
финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Пътнически превози”
ЕООД, гр. Сливен за финансовата 2021 г.
Решение № 612/20.05.2021г.
Относно: Освобождаване от заплащане на наемни вноски на Фондация „Регионален
център за икономическо развитие“, гр. Сливен за периода от 01.12.2020 г. до 30.04.2021
г.
Изпълнение: решението е отразено по договора за наем в система "Акстър
наеми"
Решение № 613/20.05.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.
Сливен
Изпълнение:Изпълнено.

Решение № 614/20.05.2021г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.
Глушник, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 615/20.05.2021г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68117.502.2 – общинска
собственост в землището на с. Сотиря.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 616/20.05.2021г.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване,
по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: 67338.418.319,
местност „Лозарски връх“, землище гр. Сливен и 72816.104.31, местност „Орешака“,
землище с.Тополчане, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 617/20.05.2021г.
Относно: Предоставяне под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на свободни
земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за една стопанска година (2021 г. 2022 г.) на физически и юридически лица.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 618/20.05.2021г.
Относно: Изменение и Допълнение на Решение 443 от 16.12.2020 г. на Общински съвет
Сливен, изменено и допълнено с Решение 486 от 28.01.2021 г. на Общински съвет
Сливен във връзка с актуализиране (промяна) на Годишния план за ползване на
дървесина в гори, собственост на Община Сливен за 2021г. и изпълнение на ползването
на дървесина от горски територии, собственост на Община Сливен за Лесфонд 2021г.,
съгласно чл.7, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, при спазване на принципите на чл.5 от
Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 619/20.05.2021г.
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за добив на дървесина и продажба на дърва за
огрев
за снабдяване на местното население, в това число лица с увреждания с намалена
работоспособност от горски територии, собственост на Община Сливен.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 620/20.05.2021г.
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП
„Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен за нов тригодишен срок.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 627/20.05.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план на
община Сливен“ за имот в местност „Драката“, землище с. Самуилово, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.Публикувано в "Държавен вестник".

Решение № 628/20.05.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план
на община Сливен за имоти с идентификатори 15936.62.9 и 15936.62.10, м.„Илирьо“,
землище с. Голямо Чочовени, община Сливен и одобряване на задание и разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти с
идентификатори 15936.62.9 и 15936.62.10, м.„Илирьо“, землище с. Голямо Чочовени,
община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 629/20.05.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план
на община Сливен за имот с идентификатор 68549.1.81 м. „Арпа Тарла“, землище на с.
Средорек, община Сливен и одобряване на задание и разрешаване на изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 68549.1.81
м.„Арпа Тарла“, с.Средорек, община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 630/20.05.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за въздушен електропровод в землището на
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 631/20.05.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на
с.Трапоклово, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 632/20.05.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 14275.610.78 и 14275.610.79,
м. „Между пътищата“, землище с. Гавраилово, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 633/20.05.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на ПУП – план за регулация
за квартали 9, 12 и 13, с.Бяла, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 634/20.05.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 65303.17.5 и 65303.17.24, м.
„До коруча“, землище с. Самуилово, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 635/20.05.2021г.
Относно: Утвърждаване на Протокол № 28/07.05.2021 г. на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура” към Община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 636/20.05.2021г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 637/20.05.2021г.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 638/20.05.2021г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 639/20.05.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.99.141, м.„Кише Дермен“,
землище гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Протокол № 23/24.06.2021год.
Решение № 641/24.06.2021г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 643/24.06.2021г.
Относно: Избор на управител на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 645/24.06.2021г.
Относно: Поемане разходите за погребението на Евгени Г. Вълев от общинския
бюджет
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 647/24.06.2021г.
Относно: 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.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 648/24.06.2021г.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
Третото тримесечие на 2021 год.
Изпълнение: В процес на изпълнение.

през

Решение № 649/24.06.2021г.
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ,
между Община Сливен и физическо лице, във връзка с ПУП за ПИ с идент.
67338.419.127 по КК, кв.293 по плана на м. „Лозарски връх“, гр. Сливен и след влизане
в сила на ПУП, неговото прилагане с прекратяване на съсобственост, чрез делба в ПИ с
идентификатор 67338.419.127.
Изпълнение: Сключен Предварителен договор от 30.07.2021 г. Чака се влизане в
сила на ПУП.
Решение № 650/24.06.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в
УПИ VІІІ-475, кв.34, с.Бяла, общ.Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.

Решение № 651/24.06.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и физически лица,
върху ПИ с идентификатор 67338.417.197 по КК – гр. Сливен, м. „Дюлева река“, СО
„Изгрев“.
Изпълнение: Решението е оспорено и не е влязло в сила.
Решение № 652/24.06.2021г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот с идентификатор
67338.417.215 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“, м. „Дюлева река“, между Община
Сливен и физическо лице.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 653/24.06.2021г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ673, кв.74 в с.Самуилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 654/24.06.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.
Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 655/24.06.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, с
идентификатори № 67338.420.169 и 67338.420.173, местност „Барутни погреби“,
Селищно образувание „Изгрев“, гр.Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 656/24.06.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.
Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 657/24.06.2021г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.432.509 – общинска
собственост в землището на гр. Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 658/24.06.2021г.
Относно: Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, с
идентификатори № 67338.418.330, 67338.418.435 и 67338.419.114, местност „Лозарски
връх“, Селищно образувание „Изгрев“, гр.Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 659/24.06.2021г.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.409.258 по КККР-Сливен, м. „Моллова гора“, град
Сливен.
Изпълнение: Проведен тър. Определен купувач.
Решение № 660/24.06.2021г.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.419.284 по КККР-Сливен, м. „Лозарски връх“, град
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Определен купувач.

Решение № 661/24.06.2021г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 30990.100.313 – общинска
собственост в землището на с. Злати войвода.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 662/24.06.2021г.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване,
по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,съставляващи поземлени имоти: 67338.420.55, местност
„Барутни погреби“, землище гр. Сливен,67338.403.271, местност „Градището“, землище
гр. Сливен, 47980.501.223, с. Мечкарево, общ. Сливен и 68117.121.77, местност „До
Тополчанско землище“, землище с. Сотиря, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 663/24.06.2021г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.
Крушаре и с. Николаево, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 664/24.06.2021г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот № 14275.501.296 в с.Гавраилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 665/24.06.2021г.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Христо Ботев-1897“
върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, ул.
„Асеновска” №50.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 667/24.06.2021г.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост – Част от масивна сграда на 1 (един) етаж, с полезна
площ 255 кв.м., находяща се в гр. Сливен на ул. „Димитър Пехливанов - Добрович”
№11 а.
Изпълнение: Изпълнено, сключен договор за наем №0-328 на 20.07.2021 г.
Решение № 668/24.06.2021г.
Относно: Премахване на общинска сграда, находяща се в парцел II, кв. 20, с. Гергевец,
общ. Сливен.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 669/24.06.2021г.
Относно: Продажба на добита тополова дървесина, общинска собственост, находяща
се във временен склад в землището на кметство Тополчане, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено, на основание заповед №РД-15-1364/22.07.2021 г. е
насрочен търг за 11.08.2021 г. и втора дата 18.08.2021 г. На обявените дати не са се
явили кандидати
Решение № 670/24.06.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план
на община Сливен за имот с идентификатор 67338.175.7 м. „Рамануша“, землище гр.
Сливен, община Сливен и одобряване на задание и разрешаване на изработване на

проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.175.7 м.
„Рамануша“, землище гр. Сливен, община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 671/24.06.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.835.64 и 67338.835.66,
землище гр. Сливен – кв. Речица.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 672/24.06.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.835.78, землище гр. Сливен
– кв. Речица.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 673/24.06.2021г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за имоти с идентификатори 67338.90.5 и 67338.90.14, землище
гр.Сливен с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждане им „За
техническа инфраструктура – обекти и съоръжения за водоснабдяване“.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 674/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землищата на
гр.Сливен и с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 675/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабели в землището на
гр.Сливен-кв.„Речица“.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 676/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в
землищата на с. Гавраилово и с. Селиминово, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 677/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Калояново
и с. Глушник, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 678/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с.Тополчане,
с.Жельо войвода и с.Блатец, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".

Решение № 679/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на с. Ковачите, общ.
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 680/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за въздушен електропровод в землището на
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 681/24.06.2021г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 682/24.06.2021г.
Относно: Допускане на частично изменение на действащия План за регулация на
улици на кв. „Комлука“, гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 683/24.06.2021г.
Относно: Утвърждаване Протокол № 1 на Комисията по стипендиите.
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 684/24.06.2021г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 685/24.06.2021г.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 735
Проект на Програма и план на действие за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Сливен за периода 2021-2025 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма и план на действие за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Сливен за периода
2021-2025 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 736
Програма за опазване на околната среда на община Сливен 2021 г. – 2028 г.
и секторни програми Програма за управление на отпадъците
на територията на община Сливен 2021-2028 г. и Програма за опазване,
устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Сливен

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79 ал. 1
и ал. 4 от ЗООС, чл. 52 ал. 8 от ЗУО и чл. 26 ал. 2 от ЗП,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за опазване на околната среда на община
Сливен 2021 г. – 2028 г. в т.ч. и секторните програми към нея: Програма за
управление на отпадъците на територията на община Сливен за периода
2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване
на почвите на община Сливен за периода 2021-2028 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 737
Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен
26 октомври, Димитровден

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври,
Димитровден – празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви: Предварителното изпълнение е необходимо предвид
наближаването на празника и нуждата от време за детайлна организация. В
противен случай ще бъдат засегнати важни обществени отношения и ще
бъде максимално затруднена организацията, което ще повлияе негативно
върху отбелязването на Празника на града – 26 октомври, Димитровден.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН
ПРОГРАМА

22 октомври /петък/
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в Традиционния ученически конкурс
за рисунка „Аз и моят град“
Организират: Община Сливен и
Художествена галерия
„Димитър Добрович“
25 октомври /понеделник/
11.00 ч., зала „Сливен“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен
18.00 ч., зала „Сливен“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2021 г. Тържествен концерт
Организира: Община Сливен
26 октомври /вторник/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.00 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен

11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”





Тържествена церемония по повод празника на Сливен:
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;
Приветствие по повод празника;
Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
Организира: Община Сливен
17.00 ч., галерия „Сирак Скитник“

Откриване на Национална изложба изобразително изкуство – Сливен‘2021.
Връчване на наградата „Сирак Скитник“
Организират: Община Сливен,
Художествена галерия „Димитър
Добрович“, Национална художествена
гимназия „Димитър Добрович“,
Представителство на СБХ в Сливен,
Дружество на художниците – Сливен,
Галерия „Йордан Кювлиев“
20.00 ч., Хамам баир
Празнични фойерверки
Организира: Община Сливен

Забележка:
Всички предложени прояви ще се случат съгласно действащите към момента
заповеди на министъра на здравеопазването при спазването на всички
противоепидемични мерки.
В програмата не са включени традиционните спортни прояви, също както и
фестивали, театрални премиери, концерти, изложби, представяне на книги и др., които
ще се случат съобразно епидемичната обстановката.
Програмата има отворен характер и предвид постоянно изменящата се
епидемична обстановка е възможно да настъпят множество промени от различно
естество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 738
Изготвяне на горскостопански план за стопанисване
на горски територии собственост на община Сливен, попадащи
в района на дейност на ТП „ДГС Сливен“ за периода
01.01.2022 г.-31.12.2031 г., съгласно Наредба №18/07.10.2015 г.
за инвентаризация и планиране в горските територии и Закона за горите
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на
основание чл.13, ал.1, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, т.2, ал.9, чл.14, чл.15
от Закона за горите и чл.8, чл.9, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, чл.13, ал.1, чл.63, ал.1,
ал.5 и ал.7 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в
горските територии,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за изработване на Горскостопански план на
общинските горски територии, собственост на Община Сливен в района
на дейност на ТП „ДГС Сливен“, за 10 годишен период, със срок на
действие от 2022 г.-2031 г. включително.
2. Одобрява цена за изработване на Горскостопански план за
общинските горски територии в размер на 37 780,90 лв. /без ДДС/ или
45 337,08 лв. /с ДДС/, съгласно утвърдено от РДГ Сливен Задание за
изработване на Горскостопански план за горските територии собственост
на Община Сливен, гр. Сливен, Област Сливен, попадащи в района на
дейност на ТП „ДГС Сливен“ от 24.03.2021. и на база на Сметка за обема и
стойността на Горскостопански план за общинските горски територии,
собственост на община Сливен, област Сливен. Тази цена може да бъде
коригирана в зависимост от настъпили промени в конкретните теренни и
лесовъдско – таксационни показатели на насажденията, размерът на
площите заети с тях, определящи степента на трудност на дейностите и
определените текущи цени за тези дейности.

3. Възлага на кмета на Община Сливен да определи изпълнител за
изработването на ГСП и да сключи договор за извършване на зададената
услуга – изработка на Горскостопански план.
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението. Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК, предварителното
изпълнение се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено
важни обществени интереси, изразяващи се в регулиране на състава и
произхода на насажденията, и подобряване на здравословното им
състояние.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 739
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през четвъртото тримесечие на 2021 год.

На основание чл. 38, ал.1 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 Програма за работата на Общински съвет Сливен през
четвъртото тримесечие на 2021 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕЗ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

м. октомври
Тържествено заседание посветено на Празника на град Сливен Димитровден

м. ноември
1. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през третото
тримесечие на 2021 година на Кмета на община Сливен и на Председателя на ОбС.
2. Приемане на решения за изменения и одобряване на ПУП на територията на Община
Сливен.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2021 год.

м. декември
1. Изменение на бюджета на Община Сливен за 2021 година.
2. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен през 2021 год.
3. Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на
територии за обществено ползване за 2021 г.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2021 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 740
Избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл. 141,
ал. 7 и чл. 147, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл. 46, ал. 1 от
Наредбата 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:
1. ИЗБИРА Георги Д. Киров за управител на „Обреден комплекс”
ЕООД, гр. Сливен.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя съгласно чл. 51,
ал. 1 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи с Георги Д. Киров
договор за управление на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Предварителното изпълнение се допуска поради необходимостта от
обезпечаване дейността на дружеството, с което ще бъде защитен
обществения интерес.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 741
Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка
на годишните финансови отчети на „Пътнически превози” ЕООД,
гр. Сливен за финансовата 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 14, т. 12 от Наредбата 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:

1. Избира „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД да извърши финансов
одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Пътнически
превози” ЕООД, гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 742
Намаляване с 50% на месечни наемни вноски, дължими
от наематели на общински нежилищни обекти, находящи се
в учебни заведения на територията на Община Сливен
за периода от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 6в от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. намалява с 50%
месечните наемни вноски на наематели на общински нежилищни имоти,
находящи се в учебни заведения на територията на Община Сливен.
2. На предплатилите за съответния период наемите да бъдат
приспаднати от следващо плащане по сключените договори.
3. На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 743
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ДОНЕВ СТРОЙ“ 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 ЗОС и чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 39, ал. 2 от НРПУРОИ приета с Реш. №
1414/31.01.2019г. на ОбС гр.Сливен и чл.6, ал.1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Съгласува за одобряване Проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация за УПИ XVI-418, УПИ XL-418, УПИ
XLI-418 и УПИ XXXIX, кв.20 по плана на кв.“Промишлена зона“,
гр.Сливен, а по отношение на УПИ XVII-“за озеленяване”, като
Предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, като се образуват нови УПИ XVI-427
с площ от 697 кв.м., УПИ XL-428 с площ от 655 кв.м., УПИ XLI-429 с
площ от 791 кв.м., всички с отреждане „за производствена и складова
дейност“ и УПИ XLV с площ от 55 кв.м., с предназначение „за
благоустрояване“, чрез присъединяване на УПИ XXXIX, идентичен с
поз.имот с идентификатор 67338.603.420, с нтп: за др. вид озеленени
площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с площ 500
кв.м., на УПИ XVII, идентичен с поз.имот с идентификатор 67338.603.419,
с нтп: за др. вид озеленени площи, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с площ от 45 кв.м. и на реална част от 100 кв.м. от поз.имот
с идентификатор 67338.603.175 по КККР на гр.Сливен, с нтп: за
второстепенна улица, с площ на имота 9621 кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана.
ІI. 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 2021г., приета с Решение

№ 472 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Сливен със следните имоти и
площи:
2.1 Терен с площ 500 кв.м., представляващ ПИ 67338.603.420, с нтп:
за др. вид озеленени площи, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, за урегулиране на УПИ XVI-427, УПИ XL-428 и УПИ XLI429, кв.20 по плана на кв.“Промишлена зона“, гр.Сливен;
2.2 Терен с площ 45 кв.м., представляващ ПИ 67338.603.419, с нтп: за
др. вид озеленени площи, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, за урегулиране на УПИ XVI-427, кв.20 по плана на
кв.“Промишлена зона“, гр.Сливен;
2.3 Терен с площ 100 кв.м., представляващ реална част от ПИ
67338.603.175 по КККР на гр.Сливен, с нтп: за второстепенна улица, с
площ на имота 9621 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, за урегулиране на УПИ XVI-427, кв.20 по плана на
кв.“Промишлена зона“, гр.Сливен.
IIІ.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ДОНЕВ
СТРОЙ“ ЕООД, правото на собственост на общински терен с площ 500
кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.603.420, целия
с площ от 500 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Промишлена
зона“,
трайно
предназначение
на
територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи,
при съседи: 67338.603.430, 67338.603.175, 67338.603.427, 67338.603.428 по
КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп.
Директор на АК, идентичен с УПИ XXXIX, кв.20, актуван с АПОС №
4041/04.11.2019г., за урегулиране на новообразуваните УПИ XVI-427,
УПИ XL-428 и УПИ XLI-429, кв.20, кв.20 по ПУП на Пром. Зона,
гр.Сливен.
Оценката на 500 кв.м., представляващи ПИ с идент. 67338.603.420,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 9 500 лв. (девет хиляди и
петстотин лв.), без ДДС.
III.2. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ДОНЕВ
СТРОЙ“ ЕООД, правото на собственост на общински терен с площ 45
кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.603.419, целия
с площ от 45 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Промишлена
зона“,
трайно
предназначение
на
територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи,
при съседи: 67338.603.427, 67338.603.175 по КККР на гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК,
идентичен с УПИ XVII, кв.20, актуван с АПОС № 4039/04.11.2019г., за
урегулиране на новообразувания УПИ XVI-427, кв.20 по ПУП на Пром.
Зона, гр.Сливен.

Оценката на 45 кв.м., представляващи ПИ с идент. 67338.603.419,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 900 лв. (деветстотин лв.), без
ДДС.
III.3. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ДОНЕВ
СТРОЙ“ ЕООД, правото на собственост на общински терен с площ 100
кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор
67338.603.175, целия с площ от 9621 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв. „Промишлена зона“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, при съседи: 67338.603.187, 67338.603.195, 67338.603.192,
67338.603.268, 67338.603.203, 67338.603.204, 67338.603.429 и др. по КККР
на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп.
Директор на АК, за урегулиране на новообразувания УПИ XVI-427, кв.20
по ПУП на Пром. Зона, гр.Сливен.
Оценката на 100 кв.м., представляващи ПИ с идент. 67338.603.175,
изготвена от оценител на имоти възлиза на 1 900 лв. (хиляда и деветстотин
лв.), без ДДС.
IV. „ДОНЕВ СТРОЙ“ ЕООД да заплати на Община Сливен цената
на прехвърляните имоти, равняваща се на 12 300 лв. (дванадесет хиляди и
триста лв.), без ДДС.
V. С влизане в сила на заповедта за изменение на Подробния
устройствен план за УПИ XVI-418, УПИ XL-418, УПИ XLI-418 и УПИ
XXXIX, кв.20 по плана на кв."Пром. зона", гр. Сливен, частта от поземлен
имот с идентификатор 67338.603.175 - публична общинска собственост с
площ от 100 кв.м., придадена по регулация, както и ПИ 67338.603.420 и
67338.603.419, променят характера си от публична в частна общинска
собственост.
VI. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка административна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„ДОНЕВ СТРОЙ“ ЕООД.
VII. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен
и окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотите по
т.III.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 744
Даване на предварително съгласие за промяна предназначението
на общински терен-земеделска земя за включване в строителните граници
на с. Самуилово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.25, ал.3, т.3, т.4 и чл.25, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на
част от поз. имот с идентификатор 65303.34.21, актуван с АПОС №
282/19.07.2021г., във връзка с разширение на регулационните граници на
с.Самуилово, общ.Сливен, обособен в новообразуван поземлен имот с
проектен идентификатор 65303.34.355 с нтп: пасище, с площ от 46 806
кв.м.
2. Определя тригодишен срок на валидност на предварителното
съгласие.
3. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична
общинска собственост в частна, след промяна предназначението на
цитирания в т.1 поземлен имот.
4. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска собственост”
да състави нов акт за общинска собственост за новообразувания имот.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 745
Безвъзмездно предоставяне на държавата на собственост върху язовир,
публична общинска собственост в землището на с. Злати войвода

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.19 а, ал.1 от Закона за
водите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 393/26.11.2020 г. на Общински съвет Сливен.
2. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли безвъзмездно на
Държавата правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор
30990.51.303 с площ от 36604 кв.м., начин на трайно ползване: язовир,
трайно предназначението на територията: територия заета от води и водни
обекти, местност „Узун белмя”, актуван с АПОС 96 от 01.07.2021 г.,
землище на с. Злати войвода.
3. На основание, чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение при следните мотиви: защита на особено важни обществени
интереси, за да не бъде осуетено или затруднено изпълнението на актовете,
от чието закъснение на изпълнението може да последва значителна или
трудно поправима вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 746
Придобиване правото на собственост от Община Сливен,
чрез покупко - продажба на имоти, собственост на физически лица,
находящи се в с.Тополчане, общ.Сливен, за построяване на детска градина
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.7, ал.1 от Наредба 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 № 472 от 28.01.2021г. на ОбС
Сливен, като в Раздел VІ, т.1- Сделки по придобиване от страна на Община
Сливен на недвижими имоти, собственост на физически и юридически
лица се добавя:
1. УПИ ІІІ-504 в кв.39 по плана на с.Тополчане, общ.Сливен, с площ
от 1280 кв.м., ведно с изградените в него жилищна сграда със застроена
площ от 60 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 40 кв.м. и стопанска
постройка;
2. УПИ ІV-504 в кв.39 по плана на с.Тополчане, общ.Сливен, с площ
от 1360 кв.м., като общата площ на двата имота по скица е 2623 кв.м.
ІІ. Да се придобие възмездно чрез покупко-продажба, като Община
Сливен закупи следните имоти собственост на физически лица,
представляващи:
1. УПИ ІІІ-504 в кв.39 по плана на с.Тополчане, общ.Сливен, с площ
от 1280 кв.м., ведно с изградените в него жилищна сграда със застроена
площ от 60 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 40 кв.м. и стопанска
постройка;
2. УПИ ІV-504 в кв.39 по плана на с.Тополчане, общ.Сливен, с площ
от 1360 кв.м. като общата площ на двата имота по скица е 2623 кв.м., на

стойност, определена от лицензиран оценител на имоти, възлизаща на 50
000 лева (петдесет хиляди лв.).
ІІІ. Данъците и таксите са за сметка на купувача.
ІV. Преди подписването на договорите за покупко-продажба,
продавачите следва да представят удостоверения за вещни тежести,
издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че имотите не са
обременен с ипотека и други тежести.
V. Възлага на Кмета на Община Сливен изпълнението на настоящото
решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 747
Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
в землището на гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 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. Допълва:
1. Раздел I.1 Продажба на имоти в регулация с поземлен имот с
идентификатор 67338.420.279 с площ от 434 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, местност „Барутни погреби”, актуван с АОС
№ 3441/13.04.2016 г., землище на гр.Сливен
2. Раздел I.2 продажба на земеделски земи поземлен имот с
идентификатор 67338.427.173 с площ от 281 кв.м, начин на трайно
ползване: друг вид нива, трайно предназначение на територията:
земеделска, местност „Рамануша”, актуван с АОС № 4351/14.06.2021 г.,
землище на гр.Сливен от приетата с Решение № 472/28.01.2021 г. на
Общински съвет гр. Сливен Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.420.279 с площ от 434 кв.м,
начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, местност „Барутни
погреби”, актуван с АОС № 3441/13.04.2016 г., землище на гр.Сливен.
Начална тръжна цена: 9670 /девет хиляди шестстотин и седемдесет/
лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 67338.427.173 с площ от 281 кв.м,
начин на трайно ползване: друг вид нива, трайно предназначение на
територията: земеделска, местност „Рамануша”, актуван с АОС №
4351/14.06.2021 г., землище на гр.Сливен.
Начална тръжна цена: 1170 /хиляда сто и седемдесет/ лв. без ДДС.
III. 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 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 748
Продажба на застроен имот - частна общинска собственост,
представляващ ПИ 30990.501.538 в с. Злати войвода, общ. Сливен,
на собствениците на законно построена сграда върху него
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.3 от Закона
за общинската собственост и чл.27 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 28.01.2021 г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: поземлен имот с
идентификатор 30990.501.538 с площ от 649 кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10м), по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД18-33/22.06.2007г. на ИД на АК, адрес: с. Злати войвода, ул. "Хаджи
Димитър" № 26 (кв. 42, УПИ І-538 по действащ ПУП, одобрен с Решение
№ 288/31.07.2008 г. на ОбС Сливен), актуван с АОС № 93 от 13.04.2021 г.
ІІ. Да се извърши продажба недвижим имот - частна общинска
собственост,
представляващ
поземлен имот с
идентификатор
30990.501.538 с площ от 649 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10м), по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-33/22.06.2007г. на
ИД на АК, адрес: с. Злати войвода, ул. "Хаджи Димитър" № 26 (кв. 42,
УПИ І-538 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 288/31.07.2008г. на
ОбС Сливен), актуван с АОС № 93 от 13.04.2021г., на собствениците на
законно построената върху имота сграда: Й. С. Д., Д. П. Д., М. П. Д. и Р. П.

Д., за сумата 4850 лева (четири хиляди осемстотин и петдесет лева) без
ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с. Злати войвода, общ. Сливен.
ІV. Оправомощава кмета на Община Сливен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.ІІ от настоящото
решение и нормативните изисквания.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 749
Продажба на застроен имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ V-4, кв.1 в с.Селиминово, общ.Сливен,
на собствениците на законно построена сграда върху него
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.3 от Закона
за общинската собственост и чл.27 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: УПИ V-4, кв.1, с площ
от 1120 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на
с.Селиминово, общ.Сливен, актуван с АОС № 290 от 29.01.2021г.
ІІ. Да се извърши продажба недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ УПИ V-4, кв.1, с площ от 1120 кв.м., отреден
за жилищно строителство по плана на с.Селиминово, общ.Сливен, актуван
с АОС № 290 от 29.01.2021г., на собствениците на законно построената
върху имота сграда: С. Г. М. и Д. Н. М., за сумата 7390 лева (седем хиляди
триста и деветдесет лева) без ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Селиминово, общ.Сливен.
ІV. Оправомощава кмета на Община Сливен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.1 от настоящото
решение и нормативните изисквания.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 750
Продажба на имот частна общинска собственост,
предоставен за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващ поземлен имот 47980.501.220, с. Мечкарево, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившия собственик, чрез Община Сливен, от
ползвателя, на който е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
Поземлен имот 47980.501.220, с площ от 806 кв.м по кадастралната
карта на с. Мечкарево, общ. Сливен, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
/до 10м/, цена 4 740 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имота от неговия ползвател
след заплащането на определената цена.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 751
Учредяване възмездно право на строеж върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.545.325 (УПИ XII, кв.216, кв. „Клуцохор“) по КККР на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.34, 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 IІ - „Ограничени вещни права и концесии“ в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2021 год., приета с Решение № 472 от 28.01.2021 г. на
Общински съвет, гр. Сливен, с учредяване право на строеж за изграждане
на жилищна сграда на два етажа /H = 7 м./, с подпокривно пространство,
със ЗП 60 кв.м. и РЗП 180 кв.м., без сутерен, в ПИ с идентификатор
67338.545.325 по КККР на гр.Сливен, идентичен с УПИ XII, кв.216, по
действащия ПУП на кв. „Клуцохор“, гр.Сливен.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на
възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда на два етажа
/H = 7 м./, с подпокривно пространство, със ЗП 60 кв.м. и РЗП 180 кв.м.,
без сутерен, върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.545.325 по КККР на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение на КККР засягащо поземления имот е от 09.02.2017 г.,
с площ на имота 182 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.
„Клуцохор“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при граници:
67338.545.326, 67338.545.114, 67338.545.99, 67338.545.324, 67338.545.97,
идентичен с УПИ XII, кв.216 по действащия ПУП кв. „Клуцохор“,

гр.Сливен, актуван с акт за частна общинска собственост № 3539/
25.11.2016 г.
Начална тръжна цена 18 000 лева (осемнадесет хиляди лева) без
ДДС.
III. Възлага на кмета на Община Сливен да организира
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 752
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска
собственост, представляващ терен с площ 65,00 кв. м., за разполагане на
преместваем обект – павилион за продажба на безалкохолни напитки,
кафе и захарни изделия, представляващ част от ПИ 67338.534.56 по
КККР на гр. Сливен УПИ I, кв. 738 по ПУП на ЦГЧ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното управление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 и ал. 9, чл. 14, ал. 7 от
Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване и разпореждане с общинско имущество, както и чл.16, ал.1 от
Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва 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, като в раздел IV. „Отдаване под
наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва свободна площ 65
кв. м., - част от ПИ с ид. 67338.534.56, по КККР, УПИ I, кв. 738, по ПУП на
ЦГЧ гр. Сливен,
В графа „площ“ се вписва „65 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „за
разполагане на преместваем обект – павилион за продажба на
безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляващ терен с площ 65,00 кв. м.,
за разполагане на преместваем обект – павилион за продажба на
безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия в ПИ 67338.534.56 по

КККР на гр. Сливен, ( УПИ I, кв. 738 по ПУП на ЦГЧ), при следните
условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена на терен с площ 65 кв. м., за
разполагане на преместваем обект: 230,00 (двеста и тридесет) лева без
ДДС;
 Депозит: 230,00 (двеста и тридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 23 (двадесет и три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: преместваем обект павилион за продажба на
безалкохолни напитки, кафе и захарни изделия;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговци по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен, организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на част от имот по т. 2 и
сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 753
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска
собственост, находящи се в сградата на Основно училище
„Юрий Гагарин“ - Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9,
чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 4 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 2021 г., приета с Решение №472 от
28.01.2021 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел ІV. „Отдаване под
наем“, т. ІV.1. Обекти в регулация се създава нова точка, със следното
съдържание:
- Свободна площ 34 кв.м., преустроена като търговски обект,
разположена на I-ви етаж в сграда със застроена площ 720 кв.м. на
Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен;
- Свободна площ 1 кв.м. от коридор на II-ри етаж в сградата на
Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен – административен сектор.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните части от
имот, публична общинска собственост, представляващи:
2.1. Свободна площ 34 кв.м., преустроена като търговски обект,
разположена на I-ви етаж в сграда със застроена площ 720 кв.м. на
Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 350 (триста и петдесет) лева
без ДДС;
 Депозит: 700 (седемстотин) лева;

 Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за продажба на закуски;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
2.2. Свободна площ 1 кв.м. от коридор на II-ри етаж в сградата
на Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен – административен
сектор, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без
ДДС;
 Депозит: 120 (сто и двадесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 6 (шест) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки
(вендинг машина);
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на
обекта.
3. Възлага на директора на учебното заведение организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частите от имота по т. 2 и
сключването на договора със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 754
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел
в землището на с.Гавраилово, 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 трасе на ел.кабел НН от
табло НН на ТП „КЗС Гавраилово“, извод СН „Калиница“, ПС „Бинкос“
до ПИ 14275.610.459 с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и
преминаващ през ПИ 14275.610.354, общинска собственост с НТП „За
местен път“, землище с. Гавраилово, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 755
Приемане на решение за разрешаване изработването на проект за
изменение на „Общ устройствен план на град Сливен, селищно
образувания „Изгрев“ и селищно образувание „Селището“, землище
гр.Сливен“ за част „Програма с правила и нормативи за прилагане,
поддържане и управление на Общия устройствен план на град Сливен“

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124 ал.1 и чл.124б ал.1
от ЗУТ, във връзка с чл.125 ал.1 и ал.2, чл.134 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за изменение на „Общ
устройствен план на гр.Сливен, селищно образувание „Изгрев“ и селищно
образувание „Селището“, землище гр.Сливен“ за част „Програма с правила
и нормативи за прилагане, поддържане и управление на Общия
устройствен план на град Сливен“;
2. Одобрява задание за проектиране на изменението на Общия
устройствен план.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими правни и фактически действия за възлагане изработването на
проект за изменение на Общия устройствен план.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 756
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за оптичен кабел в землищата на с. Ковачите и
с. Злати войвода, 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.Ковачите и с.Злати войвода, общ.Сливен, като трасето
извън границите на населените места преминава през ПИ 30990.45.33, ПИ
30990.46.24 и ПИ 30990.47.42, землище с.Злати войвода и ПИ 37530.60.277
и ПИ 37530.72.18, землище с.Ковачите, всички с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, общинска собственост и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 757
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план - план за регулация на улици и на поземлени
имоти за обекти на публичната собственост и устройствени зони
за обхвата на кв. „Асеновец“, 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 на проект
за Подробен устройствен план - план за регулация на улици и на
поземлени имоти за обекти на публичната собственост и устройствени
зони за обхвата на кв. „Асеновец“, гр.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща територията на кв. „Асеновец“, гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като план за регулация на улици и на
поземлени имоти за обекти на публичната собственост и устройствени
зони;
 ПУП да се изработи с показатели за устройствени зони,
установени с ОУП на гр.Сливен;
 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 съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 758
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.99.102, м. „Кише Дермен“, землище 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 67338.99.102, м. „Кише Дермен“, землище
гр. Сливен, с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „Електроенергийно производство“ като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори
67338.99.102, м. „Кише Дермен“, землище гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 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;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 759
Одобряване на задание и разрешаване изменение
на Общия устройствен план на община Сливен за имот с идентификатор
37530.19.3, м. „Кору Тунджа“, землище с. Ковачите, община Сливен и
одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 37530.19.3,
м.„Кору Тунджа“, землище с. Ковачите, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл.10 ал.1 т.4, т.7 и т.9 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и т.7.1 и т.7.2.1 от Краткосрочната програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Сливен 2020-2023 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия устройствен
план на община Сливен за територия, в която попада поземлен имот с
идентификатор 37530.19.3, м. „Кору Тунджа“, землище с. Ковачите,
община Сливен, с цел промяна на устройствената зона от „Пасища, ливади,
мери“ в територия „Сср – терени за земеделски нужди с възможност за
промяна на предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на застрояване за поземлен имот с идентификатор 37530.19.3,
м. „Кору Тунджа“, землище с. Ковачите, община Сливен, с цел промяна
предназначението на имотa от земеделски в имот „За фотоволтаична
централа“, като се спазят следните указания и условия:

 Изменението на ОУП на община Сливен да обхваща територия
включваща поземлен имот с идентификатор 37530.19.3, м. „Кору Тунджа“,
землище с. Ковачите, община Сливен;
 Изработения ПУП-План за застрояване да обхваща имот с
идентификатор 37530.19.3, м. „Кору Тунджа“, землище с. Ковачите,
община Сливен;
 Изменението на ОУПО и изработването на ПУП-План за
застрояване да бъдат изработени във фаза – окончателен проект;
 Изменението на ОУПО и изработването на ПУП да бъдат
съобразени 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 устройство на
територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 760
Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен за
срок от една година:
Т. С. С. – знаменосец;
Б. Б. Б. – асистент;
Р. В. Г. – асистент.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 761
Допълнение на Решение № 721 от 29.07.2021 г.
на Общински съвет - Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Допълва Решение № 721 от 29.07.2021 г. както следва:
§1. Таблицата към т. 1 се допълва, както следва:
№

Наименование на
училището

Минимален
брой ученици
в паралелка

II

15

16

VII

14

18

X

15

18

Населено място Клас

12 ОУ „Панайот Хитов“

гр. Сливен

13

гр. Сливен

СУ „Пейо Яворов“

Брой
ученици в
паралелката

§2. Таблицата към т. 3 се допълва, както следва:
Наименование
№ на детската
градина
5

ДГ „Здравец“

Населено
място
гр. Кермен

Брой групи през
учебната 2020/2021

Брой групи през
учебната 2021/2022

Целодневни Полудневни Целодневни Полудневни
2

0

3

0

§3. Добавя се т. 4 със следния текст:
4. На основание чл. 59 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование

утвърждава съществуването на една група с целодневна организация в
Детска градина „Слънце”, с. Новачево, община Сливен с минимум 6 деца.
§4. Добавя се т. 5 със следния текст:
5. На основание чл. 59 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
утвърждава съществуването на една група с целодневна организация в
Детска градина „Иглика”, с. Бяла, община Сливен с минимум 6 деца.
§5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението при следните мотиви: за да се защитят особено
важни обществени интереси, свързани с осигуряването на равен достъп до
образование на децата и учениците от населените места в община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 762
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 г. 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 750 /седемстотин и
петдесет/ лева на НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, община Сливен, за
транспортни разходи за участието на деца от ДЮТК „Здравец“ при
читалището в Национален фолклорен фестивал „Орфей пее с морето",
гр.Приморско.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.7 „Средства за
съфинансиране на защитени проекти с участието на деца и ученици“ на
Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2021 г.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Кметство гр. Кермен, за озвучаване, афиши и награден
фонд за участниците в спортните мероприятия, по повод празника на
гр.Кермен - Петковден.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на Община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2021 г.
III. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 30.12.2021год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 763
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 Ж.
М. Г. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……………………………………, за
лекарства.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на П. Н. М. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………. /…………/ за
лекарства.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. С. Р. Т. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи;
2. С. В. К. с ЕГН ………. от с…………, общ.Сливен, ………….., за
медикаменти;
3. К. П. Г. с ЕГН ………….. от с. ……………………………...,
общ.Сливен, целево подпомагане за погасяване на задължения към В и К
Сливен;
4. М. Д. И. с ЕГН ………… от гр.Сливен, ………………., за
остеосинтезен материал.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. М. П. М. с ЕГН ………. от с…………, общ.Сливен, ………………
за лекарства;
2. Н. Н. С. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………………, за
лечение и съпътстващи битови разходи;

3. С. Х. С. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи битови разходи.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на И. П. Н. с ЕГН ……….... от гр.Сливен, …………………………………..
за лечение.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. Д. А. Т. с ЕГН …………… от с……………., общ.Сливен,
……………, за лечение на сина й В. В. С. с ЕГН ……………. и
съпътстващи битови нужди;
2. А. Д. П. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ………………………, за
лечение
и
рехабилитация
на
детето
й
–
К.
М.
П.
…………………………………;
3. А. А. С. с ЕГН …………… от гр.Сливен, ………………., за
лечение на детето му М. А. С. с ЕГН …………………….. и съпътстващи
разходи.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Н. Т. С. с ЕГН ………………… от гр.Сливен, …………………., за
лечение на детето й Р. И. Г. с ЕГН …………;
2. Х. И. М. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………, за лечение и
съпътстващи разходи.
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.12.2021г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
X. Отменя подточка 1, към точка VI и подточка 1, към точка Х на
Решение № 724 / 29.07.2021г. на Общински съвет Сливен.
В останалата си част Решение № 724 от 29.07.2021г. на Общински
съвет Сливен, остава непроменено.
XI. На основание чл.60, ал.1 от АПК се 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 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 764
Продажба на застроен имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХV, кв.26 в с. Селиминово, общ. Сливен,
на собственика на законно построена сграда върху него
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.3 от Закона
за общинската собственост и чл.27 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: УПИ ХV в кв. 26 с
площ от 1250 кв.м., отреден за месопреработвателно предприятие и
магазин за хранителни стоки по действащия план на с.Селиминово,
общ.Сливен, актуван с АОС № 294 от 13.07.2021г.
ІІ. Да се извърши продажба недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХV в кв. 26 с площ от 1250 кв.м.,
отреден за месопреработвателно предприятие и магазин за хранителни
стоки по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен, актуван с АОС
№ 294 от 13.07.2021г. на собственика на законно построената върху имота
сграда: ЕТ “Йовест-Стефан Стефанов“, за сумата 6840 лева (шест хиляди
осемстотин и четиридесет лева) без ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Селиминово, общ.Сливен.
ІV. Оправомощава кмета на Община Сливен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.ІІ от настоящото
решение и нормативните изисквания.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 765
Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска
собственост, представляващ ПИ 81387.501.536, 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, във връзка с чл.8, ал.9, чл.37,
ал.1 от ЗОС и чл.34, ал.1 от НПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел ІІ – Ограничени вещни права и концесии в
Годишната програма за управление разпореждане с имотите, приета с
Решение № 472 от 28.01.2021г. на ОбС Сливен: Учредяване право на
строеж за изграждане на жилищна сграда до три етажа със ЗП 140 кв.м. и
РЗП 420 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 81387.501.536, с площ от
500 кв.м. по КККР на с.Чинтулово, общ.Сливен.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право
на строеж за изграждане на жилищна сграда до три етажа със ЗП 140 кв.м.
и РЗП 420 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 81387.501.536, с площ
от 500 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп:
ниско застрояване (до 10 м) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Чинтулово, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на
ИД на АК (кв.32, УПИ ХІ-430 по действащ ПУП, одобрен със заповед №
РД-15-2448 от 19.08.2020г.)
Начална тръжна цена 4714 лв. (четири хиляди седемстотин и
четиринадесет лева) без ДДС.
3.Определя 30% от средствата получени от евентуално разпореждане
с имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Чинтулово, общ.Сливен.
4. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключването договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 766
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.835.81, м. „Драката“ землище гр. Сливен – кв. Речица

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 67338.835.81, м. „Драката“ землище гр.
Сливен – кв. Речица, с цел промяна предназначението на имота от
земеделски в имот за „Цех за преработка на мед и пчелни продукти“,
като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.835.81, м.
„Драката“ землище на кв. Речица, гр. Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 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;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 767
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за пътна връзка в землището на гр.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 част от поземлен имот
67338.89.2, с проектен идентификатор 67338.89.23, местност „Бършен“ с
НТП „пасище“, общинска собственост, землище гр.Сливен, с цел промяна
предназначението на земеделската земя за транспортно-техническа
инфраструктура и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 768
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за изместване на електропровод в землището на гр.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 изместване на трасе на
съществуващ електропровод 110 кV от ВЛ „Петрол“ и преминаващ и
засягащ със своя сервитут следните имоти извън урбанизираната
територия: ПИ 67338.76.1 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, ПИ 67338.76.29 с НТП „нива“, ПИ 67338.76.30 с НТП „нива“, ПИ
67338.76.25 с НТП „овощна градина“, ПИ 67338.76.21 с НТП „друг вид
нива“ и ПИ 67338.76.14 с НТП „за електроенергийно производство“,
всички в местност „Сливенски кър“, з-ще гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 769
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за електропровод в землището на гр.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 електропровод 110
кV от съществуваща подстанция в ПИ 67338.605.163, гр.Сливен до ПИ
67338.76.14, отреден „За фотоволтаична централа“, местност „Сливенски
кър“, з-ще гр.Сливен и преминаващ и засягащ със своя сервитут следните
имоти извън урбанизираната територия: ПИ 67338.76.1 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.76.29 с НТП „нива“,
ПИ 67338.76.30 с НТП „нива“, ПИ 67338.76.25 с НТП „овощна градина“ и
ПИ 67338.76.21 с НТП „друг вид нива“, всички в местност „Сливенски
кър“, з-ще гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 770
Актуализиране състава на Областния съвет по наркотични вещества
/ОБСНВ/ към Община Сливен
На основание чл. 15 от Закона за контрол на наркотичните вещества
и прекурсорите /ЗКНВП/, чл.15, ал.3 от Правилника за организация и
дейността на Националния съвет по наркотични вещества и във връзка с
чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя решение № 379 от 26.11.2020 г. на Общински съвет
Сливен, изменено с Решение № 504 от 25.02.2021 г., така както следва:
§ 1, т.17 вместо С. П. става Д. К. Б.
§ 2 за „секретар“ на ОбСНВ вместо С. И. К. избира Д. К. Б.
2. Освобождава С. И. К., като секретар на ОбСНВ считано от
01.10.2021 г.
3. Определя Д. К. Б. за секретар на ОбСНВ считано от 01.10.2021 г.
4. За член на ОбСНВ определя Д. К. Б. на мястото на С. И. К.
5. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60 ал.1 от
АПК с мотиви: длъжността „секретар“ на ОбСНВ е необходима за защита
на особено важни обществени интереси, за да не бъде осуетено или
затруднено изпълнението на актове, от чието закъснение на изпълнението
може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 771
Промяна в Общинската транспортна схема по утвърдени
маршрутни разписания по автобусна линия Сливен – Бозаджии,
Сливен – Скобелево и Сливен – Струпец
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози, чл.8 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и Протокол от заседание на
Комисията по безопасност на движението и транспорт,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава следните маршрутни разписания от Общинската
транспортна схема:
1.1 Сливен – Кермен – Бозаджии с час на тръгване от Автогара
Сливен 17:45 ч. /Приложение № 1/
1.2 Сливен – Кермен – Скобелево с час на тръгване от Автогара
Сливен 6:10 ч. /Приложение № 2/
1.3 Сливен – Струпец с час на тръгване от Автогара Сливен 6:20 ч.
/Приложение № 3/
2. Възлага изпълнението на горепосочените разписания на
„Пътнически превози“ ЕООД- Сливен – вътрешен оператор на общинската
транспортна схема.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение.
Мотиви: Своевременно подобряване на транспортната услуга.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.09.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – БОЗАДЖИИ
изпълнява се целогодишно

Разст.
в км.

10
5
4
6
8
8
5
2

Час, минути
пристига

стои

тръгва

17:59
18:06
18:12
18:22
18:31
18:40
18:48
18:53

1
1
1
1
1
1
1
-

17:45
18:00
18:07
18:13
18:23
18:32
18:41
18:49
-

МАРШРУТ
СЛИВЕН
САМУИЛОВО
ПАНАРЕТОВЦИ
НИКОЛАЕВО
КЕРМЕН
БИКОВО
КЕРМЕН
СКОБЕЛЕВО
БОЗАДЖИИ

Обща дължина - 48 км.
Общо време на движение – 1ч. 01 мин.
Общо време на пътуване – 1ч. 08 мин.
км/ч

Час, минути
пристига

стои

тръгва

19:45
19:29
19:22
19:16

1
1
1

19:30
19:23
19:17

19:06
18:59
-

1
1
-

19:07
19:00
18:55

Средна техническа скорост – 41 км/ч
Средна съобщителна скорост – 37

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на ……………………………………………………………………………….
с договор № …………. и със срок на действие от ………до ……………

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:

Приложение № 2

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
изпълнява се целогодишно /без събота и неделя/

Разст.
в км.

Час , минути
пристига

стои

тръгва

10
5
4
6
5

6:24
6:31
6:37
6:47
6:54

1
1
1
1
-

6:10
6:25
6:32
6:38
6:48
-

МАРШРУТ
СЛИВЕН
САМУИЛОВО
ПАНАРЕТОВЦИ
НИКОЛАЕВО
КЕРМЕН
СКОБЕЛЕВО

Обща дължина - 30 км.
Общо време на движение – 40 мин.
Общо време на пътуване – 44 мин

Час, минути
пристига

стои

тръгва

7:37
7:22
7:15
7:09
6:59
-

1
1
1
1
-

7:23
7:16
7:10
7:00
6:55

Средна техническа скорост – 44 км/ч
Средна съобщителна скорост – 40 км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на ……………………………………………………………………………….
с договор № …………….и със срок на действие от ………… до ……….

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:

Приложение № 3

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия СЛИВЕН – СТРУПЕЦ
изпълнява се целогодишно

Разст.
в км.

пристига

Час , минути
стои

тръгва

11
2
4
3
4
9
5

6:35
6:39
6:44
6:49
6:55
7:03
7:10

1
1
1
1
1
1
-

6:20
6:36
6:40
6:45
6:50
6:56
7:04
-

МАРШРУТ
СЛИВЕН
ЧИНТУЛОВО
МАЛКО ЧОЧОВЕНИ
ГАВРАИЛОВО
СЕЛИМИНОВО
ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ
БИНКОС
СТРУПЕЦ

Обща дължина - 38 км.
Общо време на движение – 44 мин.
Общо време на пътуване – 50 мин.

Час, минути
пристига

стои

тръгва

7:55
7:39
7:34
7:28
7:21
-

1
1
1
1
-

7:40
7:35
7:29
7:22
7:15

Средна техническа скорост – 46 км/ч
Средна съобщителна скорост – 42 км/ч

Настоящото разписание се възлага от Община Сливен
на …………………………………………………………………………………
с договор № ……………… и със срок на действие от ………. до ……….

ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНАТА
К М Е Т:

