ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРИЕТИ ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА И
ОТЧЕТЕНИТЕ КАТО НЕИЗПЪЛНЕНИ, ПРИЕТИ ПРЕЗ ВТОРОТО
ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД. И ПРЕЗ 2018ГОД.

Решение № 759/27.07.2017г.
Относно : Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник” към
„Домашен социален патронаж”- гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е прието за осигуряване на устойчивост на
проект, финансиран по ОП“РЧР“. Очаква се да стартира програма финансирана
от Републиканския бюджет.
Решение № 816/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 30990.53.153,
намиращ се в местността Мешилика по кадастралната карта на с. Злати
войвода, Община Сливен.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 817/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 000 110, по плана за
земеразделяне на землището на с. Биково, община Сливен
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 1028/22.02.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на
язовир, публична общинска собственост, изграден в две землища от територията
на общината, в местност „Караорман” по Картата на възстановена собственост
(КВС) на с. Глуфишево и местност „До могилите” по КВС на с. Чокоба, Община
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1310/ 27.09.2018г.
Относно: Премахване на сгради-общинска собственост, находящи се в ПИ
67338.553.13.
Изпълнение: Неизпълнено.
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Решение № 1586/30.05.2019 г.
Относно: Даване съгласие за разделяне на поземлен имот № 010036 – публична
общинска собственост в землището на с.Раково, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1661/18.07.2019 год.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 г.
Изпълнение: Изпълнено..
Решение № 1662/18.07.2019 год.
Относно: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на
общото събрание на А В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК
Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение: Документа е представен на заседанието.
Решение № 1663/18.07.2019 год.
Относно: Приемане на Външен авариен план на Предприятие с висок рисков
потенциал –„Петролна база“ –Сливен, Териториална Дирекция „Държавен резерв”
– Бургас.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1664/18.07.2019 год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливенв
партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма "Околна
среда" 2014 - 2020, Процедура BG16M1OP002-5.004„Мерки за адресиране на
транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна
ос 5 „Подобряване качествотона атмосферния въздух” с проектно предложение
на стойностдо 11 000 000 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ.
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта.
Изпълнение: Проектното предложение е подадено.
Решение № 1666/18.07.2019 год.
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение по реда на
§27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в
землището на с. Калояново
Изпълнение: Изпълнено, копие от Решение №1666 е изпратено до ОС
"Земеделие", която на 04.09.2019 е издала решение №3 за възстановяване
правото на собственост.
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Решение № 1667/18.07.2019 год.
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение по реда на
§27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Изпълнение: С писмо № 5700-352/14.08.2019 год. преписката е изпратена
на ОС „Земеделие“.
Решение № 1668/18.07.2019 год.
Относно: Изменение на списъка на общинските жилища по предназначение,
приет с Решение №1417/31.01.2019 год.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1669/18.07.2019 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост,представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.532.170(УПИ XXIII, кв.124), ведно с
построената в имота сграда с идентификатор 67338.532.170.1 по КККР-Сливен,
ул. „Петко Каравелов“ № 5, град Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Имотът отписан от актовете книги със заповед №
1515-2602/23.10.2019год.
Решение № 1670/18.07.2019 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Малко Чочовени, общ.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Определен купувач. Имотът е отписан от
актовите книги на общината
Решение № 1671/18.07.2019 год.
Относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището
на с. Панаретовци
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1672/18.07.2019 год.
Относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището
на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Определен купувач.
Решение № 1673/18.07.2019 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището
на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Определен купувач.
Решение № 1674/18.07.2019 год.
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Относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището на
с. Блатец
Изпълнение: Проведен търг. Определен купувач.
Решение № 1675/18.07.2019 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ
67338.419.20, местност „Лозарски връх“, землище гр. Сливен; ПИ 67338.441.496,
местност „Селището“, землище гр. Сливен и ПИ 72816.101.3, местност „Нова
камара“, землище с. Тополчане, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1676/18.07.2019 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка
(тераса) към самостоятелен обект идентификатор 67338.516.219.1.5,с адрес: гр.
Сливен, кв. „Република“, бл.31, вх.Б, ет.1, ап.5, върху поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 67338.516.338 по КККР на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1677/18.07.2019 год.
Относно: Допускане участие на Сдружение с нестопанска цел „БЛУ РОК
МАУНТИН БАЙК КЛУБ” – Сливен в изграждането на ВЕЛОПАРК в УПИ І в
кв.672 по плана на Парк „Юнак”
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1678/18.07.2019 год.
Относно: Провеждане на принудителни и отгледни сечи в гори,собственост на
Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1679/18.07.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в
землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 1680/18.07.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на електропровод
НН в землище с.Камен, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 1681/18.07.2019 год.
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Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 37530.12.15,
м.“Кору тунджа“, землище с. Ковачите, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1682/18.07.2019 год.
Относно:Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден,
Празник на Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Приета Програма за Празника на Сливен с
Решение № 1758/26.09.2019год.
Решение № 1683/18.07.2019 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1684/18.07.2019 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 1685/18.07.2019 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.828.25 в м.
„Речиченски път“, землище на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1687/18.07.2019 год.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №
1506 от 21.03.2019 г. на Общински съвет – Сливен
Изпълнение: В документацията на община Сливен допусната фактическа
грешка (по вина на АПИ - ОПУ Сливен при изписването на РП ІІІ-488) е
своевременно отстранена и коригираните документи са изпратени в МРРБ.
Решение № 1691/29.08.2019г.
Относно: Внасяне на непарична вноска в капитала на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ АД, гр. Сливен, отпускане на целева субсидия на „ЦКВЗ-Сливен в
ликвидация” ЕООД
Изпълнение: Дружествата са уведомени с писма № 7400-112 и №4702-846
от 02,09,2019 г. Изготвена е оценка. Уведомен е Съветна директорите на МБАЛ.
Очаква се провеждане на Общо събрание, което да приеме апорта.
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Решение № 1692/29.08.2019 год.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1693/29.08.2019 год.
Относно: Даване на съгласие на Кмета на Община Сливен да подпише
Споразумение за общинско сътрудничество между Община Сливен и
„Пътнически превози“ ЕООД за подготовката и реализацията на
проектнопредложение по приоритетна ос 5 „Подобряване качествотона
атмосферния въздух” по Оперативна програма"Околна среда" 2014 – 2020.
Изпълнение: Подадено проектно предложение. Споразумението е
придвижено за подпис.
Решение № 1694/29.08.2019 год.
Относно: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на
заповед” като обезпечение на авансово плащане по Проект BG05M9OP0012.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
Община Сливен”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
Изпълнение: Подписана е Запис на Заповед.
Решение № 1695/29.08.2019 год.
Относно: Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по
Проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в Община Сливен”, по Процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1696/29.08.2019 год.
Относно: Даване на съгласие на Община Сливен за кандидатстване с проектно
предложение по процедура BG05М9ОР0012.019 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите –Етап 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства“,
Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 2020. Даване на съгласие за поемане на ангажимент от Община Сливен за
разкриване на 2 нови услуги, за чието изграждане е получила финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, както следва: Център за
обществена подкрепа, с капацитет 100 места; Дневен център за подкрепа на деца с
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тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за
дневна грижа и 60 места за консултативни услуги
Изпълнение: Изпълнение.
Решение № 1697/29.08.2019 год.
Относно: Одобряване на Споразумение между Националния осигурителен
институт, Агенцията за социално подпомагане и Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1698/29.08.2019 год.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Сливен (2019-2020), План за изпълнение на
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Сливен (2019-2020) за 2019 г. и Програма за стимулиране на дейности и
изяви на учениците от училищата на територията на община Сливен, свързани
със заниманията по интереси за 2019 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1702/29.08.2019 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез извършване на делба на поземлен
имот с идентификатор 67338.433.287 по КККР - гр. Сливен, м. „Батмиш“, между
Община Сливен и Пенка А. С.-К.
Изпълнение: Издадена заповед за прекратяване на съсобственост.
Решение № 1703/29.08.2019 год.
Относно: Продажба на поземлен имот 68117.11.6562 – общинска собственост в
землището на с.Сотиря
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1704/29.08.2019 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост,представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.563.237(УПИ III, кв.485 по ПУП на
кв.„Даме Груев“, гр. Сливен)
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Определен купувач.
Решение № 1705/29.08.2019 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.563.8 (УПИ I, кв.472), ведно с
построените в имота сгради с идентификатори 67338.563.8.1 и 67338.563.8.2 по
КККР-Сливен, ул. „Дели Ради“ № 1-3, кв. „Даме Груев“, град Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Определен купувач.
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Решение № 1706/29.08.2019 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ
УПИ І, кв.10, ведно с построените в имота сгради, с.Бинкос, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1707/29.08.2019 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.
Калояново общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1708/29.08.2019 год.
Относно: Продажба на поземлен имот 67338.431.147 – общинска собственост в
землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1709/29.08.2019 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обектс
полезна площ 12,80 кв.м. (офис №1) с ид. № 67338.549.21.1.14, с адрес: гр.
Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 1
Изпълнение: Изпълнено, подписан договор за наем на 30.08.2019 г.
Решение № 1710/29.08.2019 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ западна част от дървена
барака с идентификатор №67338.507.130.6, обособена със самостоятелен вход,
състояща се от 2 броя помещения, коридор, кухненски блок и санитарен възел с
обща полезна площ 66,14 кв.м., разположена в двора на СУ „Хаджи Мина
Пашов“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Ссключен договор за наем №0-293 от 25.09.2019
г.
Решение № 1711/29.08.2019 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляваща четири
помещения с обща полезна площ 72 кв.м., които са част от едноетажна сграда
(ЛОК), състояща се от девет броя помещения, коридор и санитарни възли,цялата
с площ от 247,50 кв.м., находяща се в гр. Сливен, ул. „Калиакра“ №6, кв.
Надежда.
Изпълнение: Изпълнено Сключен договор за наем №0-292 от 25.09.2019 г.
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Решение № 1712/29.08.2019 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на 3 броя части от имот - публична общинска
собственост, находящи се пред УПИ II, кв. 13, гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1713/29.08.2019 год.
Относно: 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 селска здравна служба в с. Крушаре,
общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. За обекта по т. 2,1, е подписан договор за наем
№0-296 на 04.11.2019 г.; за обекта по т. 2,2, и ъ. 2,3 бяха проведени търгове , но
не се явиха кандидати; за обекта по т.2.4 е подписан договор №0-297 на
06.11.2019 г.
Решение № 1714/29.08.2019 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 помещение с площ 22 кв.м., разположено на първи
партерен етаж в двуетажна масивна сграда – кметство и здравна служба,
парцел ІІІ, кв. 75 по плана на с. Желю войвода, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. На основание заповед №РД-15-2378/27.09.2019 г.
на Кмета на Община Сливен са проведени два търга (на 17.10.2019 г. и
24.10.2019 г.). На търговете не се явиха кандидати.
Решение № 1715/29.08.2019 год.
Относно: Изменение и Допълнение на Решение 1389 от 13.12.2018 год. и
Решение 1507от 21.03.2019 год. за одобряване на Годишен план за ползване на
дървесина, собственост на Община Сливен за 2019 година и изпълнение на
ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Сливен от
предвидени сечи за Лесфонд 2019г., при спазване на принципите и условията на
чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1716/29.08.2019 год.
Относно: Добив на суха, паднала и остатъчна дървесина от общинска горска
територия в землищата на с. Раково,с. Трапоклово, с. Драгоданово, с. Калояново,
с. Голямо Чочовени и с.Горно Александрово, собственост на Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1717/29.08.2019 год.
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Относно: Корекция на действащо маршрутно разписание по тролейбусна линия
№ 201.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1718/29.08.2019 год.
Относно: Корекция на действащо маршрутно разписание по автобусна линия №
18.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1720/29.08.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на въздушен
ел.провод и ел.кабел в землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1721/29.08.2019 год.
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 № 1722/29.08.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за ПИ 055048 и 00246 и
част от ПИ 000132, местност „Кестямбол”, землище с. Драгоданово, общ.
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1723/29.08.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на подробен устройствен план за
ПИ 67338.1.1, ПИ 67338.89.5, ПИ 67338.89.9, ПИ 67338.233.1 и части от ПИ
67338.88.1, ПИ 67338.180.1, ПИ 67338.180.3 и ПИ 67338.180.4 в местности
„Кютюклюка”, „Бършен” и „Кубашкото”, землище Сливен, община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1724/29.08.2019 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.437.466,
м. „БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено
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Решение № 1725/29.08.2019 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.435.216,
м. „БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1726/29.08.2019 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 81387.4.15, м.
„Касъмово“, землище на с. Чинтулово, община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 1727/29.08.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация и
застрояване за имот в кв.42, кв.“Асеновец“, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1728/29.08.2019 год.
Относно: Утвърждаване на съществуването на слети паралелки, паралелки с
брой ученици под минималния, намаляване и увеличаване на броя на групите в
детски градини за учебната 2019/ 2020 год.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1729/29.08.2019 год.
Относно: Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за
учебната 2019/2020 година на следните общински детски градини и училища от
община Сливен: ДГ „Здравец”, гр. Кермен,ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с.
Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, ОУ
,,Христо Смирненски”, гр. Кермен, ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил
Левски” с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане и ОУ ,,Св.
св. Кирил и Методий”, гр. Сливен, квартал ,,Речица”.
Изпълнение: Включени в списъка на средищните училища и детски
градини с Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г.
Решение № 1730/29.08.2019 год.
Относно: Включване в Списъка на защитените детски градини и училища за
учебната 2019/2020 година на следните общински училища от община Сливен:
ОУ ,,Васил Левски”, с. Стара река и ОУ „Хаджи Димитър”, с. Бяла.
Изпълнение: Одобрено с Решение № 713 от 29.11.2019 г. на Министерски
съвет.
Решение № 1731/29.08.2019 год.
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Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1732/29.08.2019 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1733/26.09.2019
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1740/26.09.2019 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.545.262, ул.“Баба Тонка“ № 9,
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1741/26.09.2019 год.
Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, предоставен за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот
68117.122.20, местност „Сметището“, землище с. Сотиря, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1742/26.09.2019 год.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68117.122.27 –
общинска собственост в землището на с.Сотиря.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1743/26.09.2019 год.
Относно: Премахване на сграда с идентификатор 67338.530.209.3 - общинска
собственост.
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1744/26.09.2019 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към
ресторант, представляващ сграда с идентификатор 67338.560.68.1, с адрес: гр.
Сливен, кв. „Дружба“, върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.560.68 (УПИ II, кв. 620) по КККР на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1745/26.09.2019 год.
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Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в
имоти - частна общинска собственост в с.Чинтулово, с.Самуилово и в с.Желю
войвода, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1747/26.09.2019
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща част от поземлен имот с ид. №67338.543.5 с площ 1050 кв.м.,
находящ се в УПИ І, кв. 170 по плана на кв. Клуцохор, гр. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-280/06.02.2020 год. обявен конкурс за
25.02.2020 год.
Решение № 1749/26.09.2016 год.
Относно: Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична
общинска собственост.
Изпълнение: Проведен търг. Със Заповед № РД-15-2816/15.11.2019 год.
Определен наемател.
Решение № 1750/26.09.2019 год.
Относно: Изграждане на площадка за скейтборд в централна градска част, гр.
Сливен.
Изпълнение: Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №
271/28.11.2019 год.
Решение № 1751/26.09.2019год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.435.47, м.
„БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1752/26.09.2019 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проектза
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.437.499 в
м.“Башчардак“, землище на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1753/26.09.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел 1кV в
местност „Аркара коруч“, землище гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
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Решение № 1754/26.09.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе водопровод в
землището на с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1755/26.09.2019 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел НН в
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1756/26.09.2019 год.
Относно: Допълнение на Решение № 1728 от 29.08.2019 г. на Общински съвет –
Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1757/26.09.2019 год.
Относно: Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен 26
октомври, Димитровден.
Изпълнение: Изпълнено
Решение № 1759/26.09.2019 год.
Относно: Утвърждаване на Протокол № 21/11.09.2019 на Общински фонд
„Култура”.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1760/26.09.2019 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1761/26.09.2019 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1763/26.09.2019 год.
Относно: Отмяна на Решение №1501/21.03.2019 г. на Общински съвет Сливен и
предприемане на процедура чрез Областен управител на Област Сливен до
Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет за
вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление за срок от
01.01.2020 г. до 01.01.2030 г. на Община Сливен на имот, публична държавна
собственост, находящ се в гр. Сливен, местност „Хисарлъка“ – крепост „Туида“.
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Изпълнение: Изпълнено, изпратено писмо до Областна управа с изх.
№0620-488/02.12.2019 г. на Кмета на Община Сливен.
Решение № 11/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за участие на Община Сливен в сдружение с
нестопанска цел с наименование: „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОНАЛЕН
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕХАТРОНИКА” с цел кандидатстване с
проектно предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018
„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 13/19.12.2019г.
Относно: Определяне индивидуалния размер на основната месечна заплата и
допълнителното му възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на
Кмета на Община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 15/19.12.2019г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 16/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
„Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и
историческа инфраструктура в Община Сливен“ по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“,
процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 17/19.12.2019г.
Относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за
осигуряване на финансиране за реализацията на проект: „Интегриран проект за
развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура
в Община Сливен“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на
туристически атракции” по приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на
Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 19/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие на Община Сливен да иска от Регионална
инспекция по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от
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ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци от
системата за организирано сметоизвозване на община Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 21/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в нселените места” с проектно
предложение „Ремонт на фасади и смяна на фасадна дограма на старата сграда
на Община Сливен”.
Изпълнение: Подадено проектно предложение Вх. № СЗ-008/03.01.2020
Решение № 22/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект
„Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно
предложение „Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на
сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.
Изпълнение: Подадено проектно предложение Вх. № СЗ-008/03.01.2020
Решение № 27/19.12.2019г.
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3, във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и физическо лице и след влизане в
сила на ПУП, неговото прилагане с прекратяване на съсобственост, чрез делба в
УПИ V-251, кв.46, с.Желю войвода, общ.Сливен.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-283/06.02.2020 год.
Решение № 28/19.12.2019г.
Относно: Даване съгласие за сключване на предварителен договор на
основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и
физически лица за поземлени имоти с идентификатори 67338.565.285,
67338.565.281 и 67338.565.254, находящи се в кв.„Асеновец“,
гр.Сливен и прекратяване на съсобственост, чрез делба, след влизане в сила на
ПУП.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 29 /19.12.2019г.
Относно: Прехвърляне на собственост по чл.17, ал.5 във връзка с чл.17, ал.2, т.2
от ЗУТмежду Община Сливен и юридическо лице, във връзка с прилагане на
влязъл в сила устройствен план.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
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Решение № 30/19.12.2019г.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи, общинска
собственост на „Диагностично – консултативен център 2 - Сливен“ ЕООД.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-120/15.01.2020 год. учредено
безвъзмездно право на ползване.
Решение № 31/19.12.2019г.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот
– частна общинска собственост на ул. „Димитър Пехливанов” №7, ет. 1 на Висш
съдебен съвет за нуждите на Окръжна прокуратура – Сливен.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-126/15.01.2020год. за учредяване
на безвъзмездно право на ползване.
Решение № 32/19.12.2020г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.
Желю Войвода, общ.Сливен.
Изпълнение: Проведен търг. Със Заповед № РД15-390/18.02.2020 год.
определен купувач.
Решение № 33/19.12.2019г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Самуилово, общ.Сливен.
Изпълнение: Проведен търг. Със Заповед № РД15-389/18.02.2020год.
определен купувач.
Решение № 34/19.12.2019г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение: Проведен търг. Със Заповед № РД15-360/17.02.2020год.
определен спечелилия търга..
Решение № 35/19.12.2019г.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището
на с.Сотиря.
Изпълнение: Проведен търг. Определени спечелилите търга за имоти
68117.122.17; 68118.122.17; 68117.122.19; 68117.122.155. За имот 68117.122.23 и
имот 68117.122.178 не са се явили кандитати.
Решение № 36/19.12.2019г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 68117.510.323 в местността „Дългата нива“ в
землището на село Сотиря, общ. Сливен.
Изпълнение: Обявен търг за 20.02.2020 год.
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Решение № 37/19.12.2019г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,находящ се в
с.Чинтулово, общ.Сливен.
Изпълнение: Проведен търт. Със Заповед № РД15-354/17.02.20202 год.
определен купувач.
Решение № 38/19.12.2019г.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.407.49 –
общинска собственост в землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Проведен търг. Със Заповед № РД15-295/07.02.220 год.
определен купувач.
Решение № 39/19.12.2019г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, находящ се в поземлен имот №160 в кв. 34 по плана на с. Сотиря,
общ. Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-119/15.01.2020год. обявен търг за
12.02.2020год.
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: В процес на изпълнение.
Решение № 42/19.12.2019г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от физически лица в ПИ сидентификатор 67338.546.18 по КК - Сливен,
ул. „арх. Йордан Йорданов“ № 26, гр. Сливен.
Изпълнение: В процес на изпълнение. Издадена Заповед № РД-15154/20.01.2020год.
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Решение № 43/19.12.2019г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.518.177, ул. „Черно море“ № 2,
гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 44/19.12.2019г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община
Сливен в ПИ 67338.441.87, м. Селището, гр.Сливен.
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-127/15.01.2020 год. за
прекратяване на съсобственост.
Решение № 45/19.12.2019г.
Относно: Одобряване на план-схема и откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, находящ се в УПИ XXXII, кв. 34, с. Селиминово, общ.
Сливен.
Изпълнение: Със Заповед № РД15-119/15.01.2020год. обявен търг за
12.02.2020год.
Решение № 46/19.12.2019г.
Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост
на Община Сливен за 2020 година и изпълнение на ползването на дървесина от
горски територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за
Лесфонд2020г., при спазване на принципите и условията на чл.5 от Наредба №8
от 05.08.2011г. за сечите в горите.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 47/19.12.2019г.
Относно: Даване на съгласие за изпълнение на двупосочна велоалея с ширина
2,10 м. върху съществуващ тротоар от западната страна на ул. „Радой Ралин“ от
кръгово кръстовище „Розова градина“до пресичането с бул. „Хаджи Димитър“.
Изпълнение: Отразено в работен проект за велоалеи, в рамките на
"Интегриран градски транспорт, гр. Сливен".
Решение № 48/19.12.2019г.
Относно: Продължаване на срока на договора за управление на управителя на
„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД.
Изпълнение: Изготвено допълнително споразумение.
Решение № 49/19.12.2019г.
Относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
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Решение № 50/19.12.2019г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за пътна
връзка в землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 51/19.12.2019г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
ел.кабел НН в землището на гр.Сливен.
Изпълненине: Изпълнено.
Решение № 52/19.12.2019г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
ел.кабел в землищата на с.Глуфишево и с.Чокоба, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 53/19.12.2019г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в
местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 54/19.12.2019г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – план за регулация за
кв.4, кв.12 и кв.30, с.Глушник, общ.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 55/19.12.2019г.
Относно: добряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.99.138, м.
„Кише дермен“ землище гр. Сливен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в "Държавен вестник".
Решение № 56/19.12.2019г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
67338.435.19 и 67338.435.20, м.„БАШЧАРДАК“, землище на гр. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
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Решение № 57/19.12.2019г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.48.24,м.
„Сливенски кър“ землище гр. Сливен, общ. Сливен.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 58/19.12.2019г.
Относно: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2020 година.
Изпълнение: Програмата се изпълнява. Отчет за изпълнението й ще бъде
внесен в законоустановения срок.
Решние № 59/19.12.2019г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 60/19.12.2019г.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Изпълнено.
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