Регистър за общинските предприятия на Община Сливен
№
по
ред

Наименование на
предприятието
/Адрес/

1
2
1 ОП "Общински пазари"
Сливен, ул."Цар
Симеон" № 6

№ и дата на приемане на
решението на общинския
съвет за създаването,
преобразуването и
закриването на общинското
предприятие
3
Решение № 729/29.10.2009 г.
Решение № 822/18.02.2010 г.
Решение № 1182/22.02.2011г.
Решение № 261/30.06.2016 г.
Решение № 490/16.12.2016 г.
Решение № 920/14.12.2017 г.

Предмет на дейност на предприятието

4
Управление и поддържане на общинските пазари
и други обекти общинска собственост, разположени
върху територията на пазарите и предоставяне на
свързаните с тях услуги.

Органи на
Брой
Предоставено на предприятието
управление заети недвижимо общинско имущество на
лица по
акт за общинска собственост
предприятие щатно
№/дата
то
разписа
ние
5
Директор Жанета
Стойчева Решение №
295/30.06.2016
г. на ОбС
Сливен и
Договор за
управление от
08.07.2016 г.

6

7
24 Поземлен имот и сгради:
1/
ПИ с идентификатор 67338.547.19 с
площ 16 792 кв.м.;
2/Сгради за търговия с
идентификатори:
67338.547.19.37- ЗП 62 кв.м.;
67338.547.19.38 - ЗП 101 кв.м.;
67338.547.19.39 - ЗП 101 кв.м.;
67338.547.19.40 - ЗП 62 кв.м.;
Акт
за ЧОС № 3454/27.04.2016
УПИ І в кв. 220 с площ 600 кв. м.; Акт
за ЧОС № 619/25.05.1999 г.
Сграда "Покрит пазар за месо, млечни
продукти и риба", с площ 926.5 кв.м.;
Акт за ЧОС № 564/26.04.1999 г.;
Акт за ЧОС № 608/25.05.1999 г.
Сграда за търговия и услуги, със ЗП
688.3 кв.м., РЗП 1158 кв.м.;
Акт за ЧОС № 565/26.04.1999 г.

Част от Сграда за търговия и услуги,
със ЗП 557.34 кв.м., РЗП 932.60
кв.м./след реконструкция/;
Акт за ЧОС № 673/03.11.1999 г.
Покрит общински пазар:
1/Обслужваща сграда
със ЗП 110.11 кв.м., РЗП 215.67 кв.м.;
2/ Сгради за ТО - 14 бр., всяка със ЗП
22.44 кв.м.и метално покритие с площ
2665 кв.м.
Акт за ЧОС № 875/28.11.2000 г.
Сграда с ОЗП 234 кв.м.
Акт за ЧОС № 876/28.11.2000 г.
ПИ с идентификатор 67338.547.16 с
площ 2 896 кв.м.
Акт за
ЧОС № 3423/25.02.2016 г.
Сграда за търговия с промишлени
стоки и ТО, със ЗП 493.5 кв.м. и
сутерен със ЗП 48.5 кв.м.
Акт за ЧОС № 1328/16.09.2002 г.
Сграда "Пазар за цитрусови плодове"
със ЗП 462 кв.м.
Акт за ЧОС № 1576/20.01.2004 г.
Масивна двуетажна сграда за
търговия, със ЗП 465 кв.м.
Акт за
ЧОС № 2883/09.03.2012 г.
Поземлен имот с площ 660 кв.м. Акт за
ЧОС № 3320/11.06.2015 г.
Поземлен имот с площ 998 кв.м. Акт за
ЧОС № 3642/26.09.2017 г.

2 ОП "Земеделие, гори и
водни ресурси"
Сливен, ул. "Цар
Симеон" № 5

Решение № 71/26.01.2012 г.
Решение № 126/29.03.2012 г.
Решение № 127/29.03.2012 г.
Решение № 130/29.03.2012 г.
Решение № 338/26.07.2012 г.
Решение № 922/14.12.2017 г.

Управление на общинските горски територии,
Директор устройство и отчет на горите, създаване на нови гори и
Даниела
борба с ерозията, провеждане на възобновителни,
Йорданова отгледни, санитарни, принудителни и технически сечи,
Решение №
ползване на дървесината, странични ползвания,
296/30.06.2016
маркиране, сортиментиране, кубиране, подготовка за
г. на ОбС
провеждане на търгове за продажба и сеч на дървесина,
Сливен и
осъществяване на мероприятия по защита на горите и
Договор за
тяхното обследване, охрана на горите и контрол,
управление от
разсадниково производство, както и други дейности
08.07.2016 г.
възложени му с решение на Общински съвет;
Изпълнение на общински дейности, свързани със
стопанисването, ползването и управление на
земеделски земи от ОПФ и водни ресурси, включващи
езера, рибарници и язовири, които не са отредени за
общо ползване; Управление на друга собственост върху
движимо и недвижимо имущество предоставено от
Община Сливен; Всички дейности се осъществяват в
съответствие със Закона за горите и подзаконовите му
нормативни актове, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОС, ЗООС,
всички подзаконови нормативни актове по тяхното
прилагане и приетите наредби от Общински съветСливен.

20 Няма предоставено имущество

3 ОП "Градска мобилност" Решение № 483/16.12.2016 г.
Сливен, бул. "Цар
Решение № 679/30.05.2017 г.
Освободител" № 1
Решение № 1179/21.06.2018 г.

Управление, поддържане и търговска експлоатация на
Директор платената зона за паркиране, управление и организация
Димитър
на дейността по принудително отстраняване на
Пантелеев неправилно паркирани автомобили на територията на
Решение №
Община Сливен.
1013/22.02.201
8 г. на ОбС
Сливен и
Договор за
управление от
20.03.2018 г.

25 Едноетажна масивна сграда с
идентификатор № 67338.553.13.40 с
площ 70 кв. м.
Акт
за ЧОС № 3185/04.07.2014 г.

4 ОП "Озеленяване и
гробищни паркове"
Сливен, бул. "Цар
Освободител" № 1

Решение № 597/30.03.2017 г.
Решение № 795/31.08.2017 г.
Решение № 921/14.12.2017 г.

Изграждане, поддържане, почистване и стопанисване
Директор на паркове, градини, междублокови пространства,
Веселина
улично озеленяване и други обществени озеленени
Казакова площи на територията на Община Сливен; Озеленяване, Стефанова поддържане и текущ ремонт на общински детски
Решение №
площадки на територията на общината; Опазване на
1136/31.05.201
чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните
8 г. на ОбС
за отдих в парковете, градините, зелените площи,
Сливен и
целостта на цветните партери, парковата мебел;
Договор за
Управление, стопанисване и поддържане на
управление от
гробищните паркове на територията на град Сливен;
05.06.2018 г.
Определяне на ден, час и място за извършване на
погребения, поддържане на регистър на покойници по
гробищни паркове, парцели, гробни места, урнови
гробове, урнови ниши; Изкопаване и оформяне на
гробно място, изваждане и обеззаразяване на кости,
полагане на ковчег, заравяне на гроб; Осъществяване на
услуги, включени в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги
и предоставяни права на територията на Община
Сливен и обслужване на гражданите по повод на
погребения, ексхумации, събиране и преместване на
тленни останки; Организиране и контролиране на
обществения ред и пропускателния режим в
гробищните паркове; Осъществяване на контрол върху
спазването на Наредбата за гробищните паркове и
погребално-обредната дейност на територията на град
Сливен.

63 Мобилен пункт за отпадъци

Поземлен имот с идентификатор
67338.565.209 и площ 25 234 кв.м. Акт
за ПОС № 3652/12.10.2017 г.
Сграда с идентификатор
67338.565.209.1, на един етаж с площ
48 кв.м. Акт за ПОС № 3652/12.10.2017
г.

Поземлен имот с идентификатор
67338.76.24 и с площ 142 378 кв.м. Акт
за ПОС № 3656/12.10.2017 г.
Поземлен имот с идентификатор
67338.76.23 и с площ 52 440 кв.м. Акт
за ПОС № 3655/12.10.2017 г.
Поземлен имот с идентификатор
67338.76.22 и с площ 534 кв.м. Акт за
ПОС № 3654/12.10.2017 г.
Поземлен имот с идентификатор
67338.609.2 и с площ 199 985 кв.м. Акт
за ПОС № 3653/12.10.2017 г.
Сграда с идентификатор 67338.609.2.4,
на един етаж с площ 100 кв.м. и сграда
с идентификатор 67338.609.2.14, на
един етаж с площ 282 кв.м. Акт за ПОС
№ 3653/12.10.2017 г.
Поземлен имот с идентификатор
67338.527.193 с площ 94 529 кв.м.,
ведно със сграда с идентификатор
67338.527.193.1, на един етаж с площ
37 кв. м. и сграда с идентификатор
67338.527.193.3 на един етаж с площ
55 кв.м. Акт за ПОС № 3700/23.11.2017
г.
Поземлен имот с идентификатор
67338.701.450 и с площ 17 059 кв.м.
Акт за ПОС № 3151/12.10.2017 г.

