Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и
полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с Протест от Окръжна прокуратура срещу разпоредби в Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли,
детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община
Сливен се налага същата да бъде изменена.
Общинска администрация счита, че протестът е основателен и обоснован, поради което
е необходимо да се направи изменение на горецитираната Наредба
Предвид горното, на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, предлагам ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ - СЛИВЕН да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и
полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и
полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.
§ 1. Чл. 23 се изменя по следния начин:
„ (1)Децата се подреждат в низходящ ред по броя точки.
(2)При равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез
компютърната система.
(3)Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи
в класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си
номера и всяко получава случайното си число.
(4)Случайното число, което получава всяко дете може да бъде проверено от
родителите от сайта за електронен прием.“
§ 2. Чл. 42, ал.4 се отменя.

§ 3. Приложение 1, Раздел 1, глава първа, чл. 3, след Критерий „К2“ се допълва
нова точка 3.2. „Индивидуални критерии“.
§ 4. В Приложение 1, Раздел 1, глава първа, чл. 3, след новата т.3.2., Критерий „К
10“ се отменя.
§ 5. В Приложение 1, Раздел 1, глава втора, Раздел IV Класиране, чл. 34 се изменя
така:
„Децата се класират в низходящ ред по броя точки. При равни условия се класират на
случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната система. Функцията за случаен избор
пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, като последните се
нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава
случайното си число. Случайното число, което получава всяко дете може да бъде проверено от
родителите от сайта за електронен прием.“
§ 6. В Приложение 1, Раздел 2, глава първа, след чл. 3 е допусната техническа
грешка, текстът „2.1. Общи критерии“ се премахва
§ 7. В Приложение 1, Раздел 2, глава първа, чл. 3, т. 3.2., Критерий „К 10“ се отменя.
§ 8. В Приложение 1, Раздел 2, глава втора, Раздел IV Класиране, чл. 33, ал. 2 се
изменя така:
„При равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез
компютърната система. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата
участващи в класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на
входящите си номера и всяко получава случайното си число. Случайното число, което получава
всяко дете може да бъде проверено от родителите от сайта за електронен прием.“
§ 9. В Приложение 1, Раздел 3, глава първа, чл. 3, т. 3.2. Критерий „К 10“ се отменя.
§ 10. В Приложение 1, Раздел 3, глава втора, Раздел IV Класиране, чл. 31 се изменя
така:
„Децата се подреждат в низходящ ред по броя точки. При равни условия се класират на
случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната система. Функцията за случаен избор
пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, като последните се
нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава
случайното си число. Случайното число, което получава всяко дете може да бъде проверено от
родителите от сайта за електронен прием.“
§ 11. Настоящата Наредба влиза в сила от 22 май 2017г.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

МОТИВИ
В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни

подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен, прилагаме следните
мотиви:
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на
територията на Община Сливен.
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование се налага
приемането на наредба, която да регламентира реда и условията за записване, отписване и
преместване на децата в общинските детски градини и полудневни подготвителни групи към
училищата. В съответствие с чл. 56 от горецитирания закон предучилищното образование се
осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от
училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата. Децата постъпили в общинските детски градини и училища могат да се
преместват при наличие на свободни места в други детски градини през цялата учебна година.
На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски
градини се определят с наредба на общински съвет, правилата за прием и критериите които към
момента не са регламентирани. Съгласно разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните
актове, всеки Общински съвет може да издава наредби, с които да урежда обществени
отношения с местно значение.
Във връзка с Протест от Окръжна прокуратура срещу разпоредби в Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли,
детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община
Сливен се налага същата да бъде изменена.
II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата.
С приемането на Наредбата се цели осигуряването на възможности за обхват, обучение и
възпитание на децата в общинските детски ясли, детски градини и училища в Община Сливен и
приемане на регламент за условията и реда за записване, отписване и преместване. С наредбата
се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и упълномощените от него
длъжностни лица от общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и
контрола на дейностите включени в обхвата на регламентираните обществени отношения.
Настоящото изменение цели разписването на по-точни правила и критерии за прием на децата в
детските ясли, детските градини и полудневните подготвителни групи в училищата, които да
гарантират принципите на прозрачност, равенство и недискриминация при класирането.
ІІІ. Очаквани резултати
Прилагането на Наредбата ще бъде показател, че общината стриктно спазва
създадените и утвърдени от Общинския съвет правила и норми, както и въвеждането на
процедури по записването, отписването и преместването на деца от общинските детски ясли,
детски градини и училища на територията на Община Сливен, в съответствие с
образователните политики, съгласно действащото законодателство в Република България.
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба
За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови средства.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
Предлаганата Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на
европейското законодателство.
ВНОСИТЕЛ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: приемане на план за финансово оздравяване на община Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С писмо № ФО – 16/09.06.2016 г. министърът на финансите сме информирани, че в
община Сливен са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закон за публичните финанси (ЗПФ)
за общини с финансови затруднения:
а) чл. 130а, ал. 1, т. 2 – 53,9%, нормативно ограничение – до 15%;
б) чл. 130а, ал. 1, т. 3 – 220,8%, нормативно ограничение – до 50%;
в) чл. 130а, ал. 1, т. 4 – 29,8%, нормативно ограничение – до 5%.
Преприети са следните действия:
1. Уведомен е Общински съвет – Сливен, че общината се намира във финансово
затруднение и е предложено да се открие процедура за финансово оздравяване – Писмо изх. №
0401- 40(1)/20.06.2016 г.
2. Взето е решение за откриване на процедура за финансово оздравяване; възложено е
на кмета да изготви план за оздравяване; определени са дата и ред за публично обсъждане на
плана – Решение № 265/30.06.2017 г. на Общински съвет – Сливен.
3. Изготвеният план за финансово оздравяване на община Сливен е изпратен за
съгласуване на министъра на финансите, на основание чл. 130е, ал. 4 от ЗПФ - Писмо изх. №
0401- 60/17.08.2016 г.
4. Проведено е публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на 25.08.2016 г.
На 04.04.2017 г. е получено становище по актуализиран план за финансово оздравяване
на община Сливен във връзка с чл. 130е, ал. 4 от ЗПФ на министъра на финансите.
На основание чл. 21, ал. 2 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 130д, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, предлагам на
Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Определя срок на процедурата по финансово оздравяване на община Сливен до
31.12.2019 г.
2. Приема план за финансово оздравяване на община Сливен за периода 2017 – 2019 г.
3. Възлага на кмета на община Сливен да направи искане до министъра на финансите за
финансово подпомагане на община Сливен под формата на временен безлихвен заем от
централния бюджет за целите на изпълнението на план за финансово оздравяване в размер на
5 000 0000 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.
К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 31.03.2017 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
103 687 107 лв.
- по разходите, общо
103 687 107 лв.
По съществени причини за изменението на бюджета:
І. Приходи.
1.1. Постъпили са допълнителни приходи – 6936 лв., в т.ч. 208 лв. данък върху
приходите от стопанска дейност, от дейността на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен
и Симфоничен оркестър – Сливен. Със сумата се увеличава плана за разходи.
1.2. Във връзка с промяна на начина на отчитането на услугите за сметосъбиране и
сметоизвозване – прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност е
необходимо да се планират увеличение на дължимия данък за сметка на разходите за издръжка
– 553662 лв.
1.3. Община Сливен е сключила рамково споразумение за изпълнение на проект между
Федералния съвет на Швейцария и Министерството на труда и социалната политика, проект.
Във връзка с реализирането на проекта е необходимо да се предоставят допълнително 48 лв. –
трансфер.
1.4. Община Сливен е бенефициент по изпълнението на Проект „Осигуряване на топъл
обяд в община Сливен”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, съгласно Договор
BG05FMOP001-3.002-0184-C01 и Допълнително споразумение № 2, подписано на 28.03.2017 г.,
със срок на изпълнение четиринадесет месеца - от месец ноември 2016 г. до 30.11.2017 г.
Във връзка с реализирането на Проекта, финансиран от Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица е необходимо всяка община да осигури собствен
финансов ресурс за заплащане на действително извършените разходи към доставчиците на
социалната услуга – 560000 лв., при планирани 210000 лв.. След приключване на
окончателното отчитане тези финансови средства ще бъдат върнати от Агенцията за социално
подпомагане. До 31.12.2017 г. ще бъдат възстановени 400000 лв., а останалите 160000 лв. до
31.01.2018 г.
1.5. Във връзка с приемането на план за финансово оздравяване на община Сливен е
необходимо показазателите по бюджета да съответстват тези, заложени в плана.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и осигуровки във
връзка с промяна на колективен трудов договор:
2.1.1. дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини”
(делегирана от държавата дейност): увеличение на възнаграждения и осигуровки за сметка на
работодателя с 56619 лв. за сметка на разходите за обезщетения;
2.1.2. дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” (делегирана от държавата
дейност): увеличение на възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя с 37923 лв. за
сметка на разходите за издръжка.
2.2. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови
разходи по предложение на отделни второстепенни разпоредители с бюджет.

2.3. Във връзка с приемането на план за финансово оздравяване на община Сливен е
необходимо показазателите по бюджета да съответстват тези, заложени в плана.
2.4. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.4.1. Целева субсидия - между отделни обекти;
2.4.2. Собствени бюджетни средства – във връзка с т. 2.2.; за дейността на ОП
„Озеленяване” е необходимо да се планират допълнително средства за капиталови разходи в
бюджета на общината за 2017 г. в размер на 46450 лв.
ІІ. Във връзка с т. 1.3 и 1.4. Приходи, І се променят и индикативните разчет за сметките
за средства от Европейския съюз и за сметките за Други международни програми.
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 от Закона за публичните финанси,
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2017 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. април 2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в
бюджета на Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2017 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на
Община Сливен за 2017 г. по източници на финансиране.
5. Приложение № 5 - 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 № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз – 2017 г.
7. Приложение № 7 – Индикативен годишен разчет за сметките за Други международни
програми – 2017 г.
8. Приложение № 8 - Второстепенни разпоредители с бюджет.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Личностното развитие на всеки човек е резултат от взаимодействието му със социалното
обкръжение. Връзките и отношенията, които се изграждат между деца, ученици, родители и
учители оказват влияние върху формирането на личността и променят индивидуалния опит и
поведение. Подкрепата за личностно развитие в образованието очертава нова функция на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Детските градини,
училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи
звена, съвместно с държавните и местните органи и структури, и доставчиците на социални
услуги, осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Образованието е национален приоритет и право на всеки. Като процес включващ
обучение, възпитание и социализация се реализира в съответствие с държавни политики и е
ориентиран към удовлетворяване интересите и потребностите на деца, ученици, родители и
обществото като цяло. Гарантирането на равен достъп до качествено образование за всяко дете
е възможно чрез въвеждането на система от мерки, насочени от една страна към повишаване
качеството на образователно – възпитателния процес, а от друга – към по-пълно обхващане на
децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските градини и
училищата.
Законът за предучилищното и училищното образование в чл. 197 регламентира
разработването на общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците въз основа на областната стратегия. Стратегията се приема от общинския съвет за
период от две години. Изготвянето на общинска стратегия е предпоставка за правилно и
целенасочено планиране на дейности, гарантиращи подкрепа за децата и учениците, чрез
подходяща физическа, психологическа и социална среда в съответствие с индивидуалните им
образователни потребности, осъществявана в детските градини, в училищата и в центровете за
подкрепа за личностно развитие, където са децата или учениците. Тя е създадена въз основа на
дефинирани национални приоритети и планиране на мерки за обединяване на ресурси с цел
разрешаване на идентифицирани проблеми и удовлетворяване потребностите на децата и
учениците на територията на общината.
Стратегията е разработена в съответствие с нормативните и стратегически документи,
визиращи насоките за осъществяване на политики в областта на приобщаващото образование и
личностното развитие на децата и учениците:
Закон за предучилищното и училищно образование;

-

Закон за закрила на детето;
Наредба за приобщаващото образование;
Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020);
Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020);
Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства 2015-2020;
Национална стратегия за младежта (2012 – 2020);
Областна стратегия за развитие на област Сливен (2014 – 2020);
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен;
Общински планове за развитие.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО
РАЗВИТИЕ
1. Демографска характеристика.
Населението на общината се характеризира с многообразния си етнически състав
българи, турци, роми и др. По данни на НСИ от последното преброяване към 01.02.2011
г.,броят на населението на община Сливен е 125 268 души. В периода между последните две
преброявания на населението /2001 г. и 2011 г./ жителите на община Сливен намаляват с 10 880
души.
През 2016 година родените деца са 1458, а починалите - 1750 души. Наблюдава се
отрицателен естествен прираст - 2,4. Раждамостта е 12 промила, смъртността 14,4 промила.
Средната възраст на майките при първо раждане е 22,8 години, като средната за страната е 26,9
години.
Възрастовата структура на общината все още е предимно от „регресивен тип”, тъй като
относителния дял на хората в над трудоспособна възраст е по-голям от този в под
трудоспособна възраст. Основните причини за поддържане на тези стойности са свързани със
застаряване на населението, промените в репродуктивните му нагласи, развиващите се
миграционни процеси и др. Статистиката от последното преброяване сочи, че ромите са
втората по големина етническа група в община Сливен, следвани от самоопределилите се като
турци. Лицата от ромски произход в община Сливен представляват приблизително 59.3% от
ромското население общо за областта. Като цяло община Сливен може да се счита за типичен
район на концентрация на етнически малцинства, като делът им значително превишава този за
страната. Изводи за основните демографски проблеми в община Сливен:
 Отрицателен прираст на населението в общината, а в резултат на това и
намаляването на репродуктивните и трудоспособните контингенти.
 Застаряване на населението в общината, най-вече в малките населени места и
регресивен тип възрастова структура в резултат на отрицателна демографска
тенденция;
 Продължаващи миграционни процеси, поради съществуващи възможности за
работа с по-високи доходи и по-добър стандарт в по-големите градове, столицата и
извън страната;
 Община Сливен е със смесен етнически състав на населението, нарастващ процент
на ромско население и концентрация на етнически малцинства с дял значително
превишаващ средния за страната.
Структура на образователната система.
Осъществена е оптимизация на училищната мрежа в съответствие с демографските и
социално-икономически промени в общината, с цел осигуряване възможност на всяко дете да
получи съизмеримо по качество образование и повишаване ефективността на публичните
разходи. Високото ниво на образованост на населението в общината е предпоставка за
подобряване на икономическо му състояние. С утвърдената общинска мрежа на детски
градини, училища и обслужващи звена се удовлетворявят интересите на ученици и родители.
Към настоящия момент на територията на общината функционират:
 Детски градини – двадесет и седем;
 Училища:

 неспециализирани: две начални; двадесет и едно основни / осем средищни, две
от които са и защитени/; пет средни; гимназии /три профилирани и шест
професионални/;
 специализирани: спортно училище; училище по изкуствата /Национална
художествена гимназия/;
 специални училища: Социално педагогически интернат, Помощно училище
/считано от 01.08. 2017 г. като специално училище/.
 Обслужващи звена:
 Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс – Сливен;
 Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов” гр. Сливен;
 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр.
Сливен.
2.1. Детски градини.
Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното
предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това.
Наблюдава се тенденция на намаляване броя на децата, посещаващи детските градини, като
през учебната 2014/2015 година са обхванати 3 686 деца, през учебната 2015/2016 година –
3596 деца, а през тази учебна година - 3 420 деца. Аналогична е ситуацията с броя на децата в
полудневните подготвителни групи към училищата: 846 деца през учебната 2014/2015 година,
786 през учебната 2015/2016 година и 712 през учебната 2016/2017 година.
Данни за учебната 2016/ 2017 - детски градини
Брой персонал
непедагогически

общо
персонал

Достъпна
архитектурна
среда

18.00

19.00

37.00

не

157

13.00

12.50

25.50

не

9

247

20.00

21.00

41.00

не

ДГ "Еделвайс"
гр. Сливен

6

182

9.00

16.00

25.00

да

5

ДГ "Елица"
гр. Сливен

10

280

19.00

31.00

50.00

не

6

ДГ "Звездица"
гр. Сливен

9

206

17.00

14.50

31.50

не

7

ДГ "Здравец"
гр. Сливен

5

109

10.00

7.00

17.00

не

8

ДГ "Мак"
гр. Сливен

8

240

16.00

18.00

34.00

да

9

ДГ "Калина"
гр. Сливен

7

171

16.00

17.00

33.00

не

10

ДГ "Зорница"
гр. Сливен

7

154

14.00

12.00

26.00

не

11

ДГ "Папазян"
гр. Сливен

9

227

18.00

16.00

34.00

не

12

ДГ "Синчец"
гр. Сливен

8

228

17.00

17.00

34.00

не

13

ДГ "Теменуга"
гр. Сливен

8

234

18.00

17.00

35.00

не

Брой
групи

Брой
деца

педагогически

ДГ "Божур"
гр. Сливен

8

246

2

ДГ "Детство"
гр. Сливен

6

3

ДГ "Детски рай"
гр. Сливен

4

№

Детски градини

1

Данни за учебната 2016/ 2017 - детски градини
Брой персонал

Брой
групи

Брой
деца

педагогически

непедагогически

общо
персонал

Достъпна
архитектурна
среда

ДГ „Иглика“
с. Бяла

1

19

2.00

2.00

4.00

не

15

ДГ „Зорница“
с. Гавраилово

3

65

5.00

4.00

9.00

не

16

ДГ „Пролет“
с. Гергевец

1

25

2.00

2.00

4.00

не

17

ДГ „Роза“
с. Желю войвода

3

68

4.00

3.50

7.50

да

18

ДГ „Ралица“
с. Злати войвода

2

39

3.00

2.00

5.00

не

19

ДГ „Радост“
с. Камен

1

22

2.00

2.00

4.00

не

20

ДГ „Здравец“
гр. Кермен

2

52

4.00

4.50

8.50

не

21

ДГ „Снежанка“
с. Ковачите

1

12

2.00

1.00

3.00

не

22

ДГ „Минзухар“
с. Крушаре

3

63

4.00

3.00

7.00

не

23

ДГ „Слънце“
с. Новачево

1

12

2.00

1.50

3.50

да

24

ДГ „Слънчо“
с. Самуилово

6

115

9.00

5.00

14.00

не

25

ДГ „Перуника“
с. Сотиря

7

143

9.00

4.00

13.00

не

26

ДГ „Иглика“
с. Стара река

1

17

2.00

1.00

3.00

да

27

ДГ „Диляна“
с. Трапоклово

5

100

6.00

2.00

8.00

да

137

3433

261.00

255.50

516.50

№

Детски градини

14

ОБЩО ОБЩИНА
СЛИВЕН:

Всички детски градини са общински и се помещават в специално построени сгради за
отглеждане и възпитание на децата от предучилищна възраст. Разполагат с достатъчен сграден
фонд, отговарящ на условията за цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес.
През последните години, чрез реализиране на проекти и програми на Община Сливен са
направени подобрения, относно функционалността и естетичността на материалната база. В
шест детски градини има изградена достъпна архитектурна среда за нуждите на деца със
специални образователни потребности.
Финансирането на детските градини се осъществява от държавния и общинския
бюджет. Разходите за детска грижа са се увеличили в годините. Необходимо е да се продължи
модернизацията на материално-техническата база, както и моделирането й с оглед привличане
на все повече деца в детските градини, включително и тези със специфични образователни
потребности.
2.2. Училища.
В училището се обучават, възпитават и социализират учениците. То е институция в
системата на предучилищното и училищното образование, в която се осигуряват условия за

завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. През 2014/2015
учебна година броят на учениците в училищата на територията на общината е 14 368, през
2015/2016 се увеличава на 14 707 ученици, а през 2016/2017 учебна година достига 15 078
ученици. Причините, поради които се наблюдава тенденция на увеличаване броя на учениците
през последните три години, като в същото време отчитаме спад в броя на децата в детските
градини и полудневните подготвителни групи към училищата се дължат предимно на
механичните процеси. Демографският потенциал се изменя под влиянието на естественото
движение на населението. Сливенска община изостава в своето развитие спрямо другите
големи общини в страната, което в значителна степен е предпоставка за вътрешна и външна
икономическа миграция.
Данни за учебната 2016/2017 - училища
Брой персонал

Брой
паралелки

Брой
ученици

педагогически

непедагогически

общо

Достъпна
архитектурна
среда

НУ "Васил Левски"
гр. Сливен

12

270

19.00

7.00

26.00

да

2

СУ "Хаджи Мина
Пашов"
гр. Сливен

24

469

38.00

13.00

51.00

не

3

ОУ "Христо Ботев"
гр. Сливен

29

655

51.00

13.00

64.00

да

4

ОУ "Д-р Иван
Селимински"
гр. Сливен

25

627

43.00

12.00

55.00

не

5

ОУ "Димитър Петров"
гр. Сливен

17

403

35.00

9.00

44.00

не

6

СУ "Пейо Яворов"
гр. Сливен

33

753

54.00

11.00

65.00

да

7

ОУ "Братя
Миладинови"
гр. Сливен

62

1486

87.00

19.00

106.00

не

8

ОУ "Панайот Хитов"
гр. Сливен

14

307

25.00

7.50

32.50

да

9

ОУ "Юрий Гагарин"
гр. Сливен

29

674

56.00

12.00

68.00

да

10

ОУ "Св.св. Кирил и
Методий" - гр. Сливен

13

279

29.00

9.00

38.00

не

11

СУ "Йордан Йовков"
гр. Сливен

17

349

36.00

11.00

47.00

не

12

СУ "К. Константинов”
гр. Сливен

39

898

66.00

15.00

81.00

да

29

659

49.00

13.00

62.00

да

36

922

65.00

13.00

78.00

да

№

Училища

1

13

14

ОУ "Елисавета
Багряна"
гр. Сливен
Профилирана природоматематическа
гимназия "Добри
Чинтулов”
гр. Сливен

Данни за учебната 2016/2017 - училища

№

Училища

15

Профилирана гимназия
с преподаване на
западни езици "Захарий
Стоянов"
гр. Сливен

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

Профилирана
хуманитарна гимназия
"Дамян Дамянов"
гр. Сливен
Професионална
гимназия по
електроника и
електротехника "Мария
Кюри"- гр. Сливен
Професионална
гимназия по икономика
"Проф. д-р Димитър
Табаков"
гр. Сливен
Професионална
гимназия по
механотехника
гр. Сливен
Професионална
гимназия по текстил и
облекло "Добри
Желязков" - гр. Сливен
Професионална
гимназия по
хотелиерство и туризъм
"Академик Неделчо
Неделчев" - гр. Сливен
Сливенска
професионална
гимназия по
строителство и геодезия
"Арх. Георги Козаров" гр. Сливен
Национална
художествена гимназия
"Димитър Добрович" гр. Сливен
Спортно училище
"Димитър Рохов" - гр.
Сливен
Социално
педагогически интернат
„Христо Ботев”
с. Драгоданово
ОУ "Св. Климент
Охридски"
с. Блатец
ОУ "Хаджи Димитър"
с. Бяла

Брой персонал

Брой
паралелки

Брой
ученици

педагогически

непедагогически

общо

Достъпна
архитектурна
среда

25

611

46.50

9.50

56.00

не

10

230

18.00

6.00

24.00

не

9

218

23.00

8.00

31.00

да

21

485

40.00

8.00

48.00

не

16

340

34.00

11.00

45.00

не

10

223

20.00

6.00

26.00

да

23

534

40.50

11.50

52.00

да

10

199

20.00

6.00

26.00

не

7

149

17.00

4.00

21.00

не

12

272

38.00

8.50

46.50

не

2

36

14.00

6.00

20.00

не

13

290

29.00

10.00

39.00

не

4

39

7.00

5.00

12.00

да

Данни за учебната 2016/2017 - училища
Брой персонал

Брой
паралелки

Брой
ученици

педагогически

непедагогически

общо

Достъпна
архитектурна
среда

ОУ "Н. Геров"
с. Гавраилово

10

230

27.00

6.00

33.00

не

29

ОУ "Д-р Петър Берон"
с. Желю войвода

9

187

17.00

5.00

22.00

не

30

ОУ "Братя
Миладинови"
с. Злати войвода

6

114

10.50

3.50

14.00

не

31

ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" - с. Камен

7

156

7.00

14.00

21.00

не

8

146

14.00

6.00

20.00

не

10

196

17.00

5.00

22.00

не

№

Училища

28

32
33

ОУ "Христо
Смирненски"
гр. Кермен
ОУ "Ч. Храбър"
с. Крушаре

34

ОУ "Хр. Ботев"
с. Самуилово

14

347

30.00

9.00

39.00

да

35

ОУ "Х. Димитър"
с. Селиминово

13

265

21.00

12.00

33.00

не

36

ОУ "Св. Паисий
Хилендарски" - с.
Сотиря

18

460

28.50

11.00

39.50

да

37

ОУ "Васил Левски "
с. Стара река

4

62

9.00

4.00

13.00

не

38

ОУ "Св. П.
Хилендарски"
с. Тополчане

26

605

47.00

11.00

58.00

не

39

НУ "Хр. Ботев"
с. Чинтулово

4

82

10.00

5.00

15.00

не

663

15 078

1 221

351.50

1593.50

ОБЩО ОБЩИНА СЛИВЕН:

2.3. Обслужващи звена.
2.3.1. Център за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР-ДК)
Център за подкрепа за личностното развитие - Детски комплекс Сливен осигурява
възможности за организирането на дейности, подкрепящи обучението и възпитанието на децата
и учениците от Община Сливен, както и дейности за развитие на техните интереси и
способности. С Решение № 394 от 31.08.2016 г. на Общински съвет - Сливен се регламентира
дейността му по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО - за развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
През последните три учебни години броят на децата и учениците включени в групи е
както следва:
 2014-2015 – 826 деца и ученици в 91 групи
 2015-2016 – 806 деца и ученици в 84 групи
 2016-2017 – 702 деца и ученици в 82 групи
2.3.2. Център за специална образователна подкрепа /Помощно училище „Д-р
Власаки Шуманов”/ и специализирана група към ДГ „Зорница”

В Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов” гр. Сливен се обучават ученици с умерена
и тежка степен на интелектуален дефицит и с множество увреждания.
Всички ученици са
постъпили в училището след осъществяване и изчерпване на всички възможности за
интеграция в общообразователна среда.
През последните три учебни години броят на учениците е бил както следва:
 2014-2015 – 47 ученици
 2015-2016 – 58 ученици
 2016-2017 – 56 ученици
На територията на община Сливен функционира една целодневна детска градина, в
която е разкрита една помощна група към Детска градина „Зорница” –
гр. Сливен. Тя
е единствена за област Сливен и е с целодневна организация на работа. През учебната
2016/2017 г. в специализираната група се отглеждат и възпитават 9 деца, с възрастова граница
от 3 до 7 години, като през 2015/2016 година техният брой е бил 8, а през 2014/2015 – 9 деца. Те
са над допустимия максимален брой (4-6 деца), съгласно Държавния образователен стандарт за
приобщаващо образование. Това се дължи на рязко увеличаващия се брой на децата с по-тежки
увреждания, комбинирани в повечето случаи и с други сериозни придружаващи заболявания.
Тежестта на уврежданията сериозно затруднява вграждането на децата в ранна детска възраст в
общообразователна детска градина, където броят на децата често е над максимално
допустимия. В ДГ „Зорница“ – Сливен, освен специалните педагози, с децата работи и логопед.
Една от слабостите е липсата на психолог, който да работи с децата. Ранната корекционновъзпитателна и рехабилитационна дейност е от изключително значение за тяхното личностно
развитие още в сензитивния им период. Необходимо е в община Сливен да бъде разкрита още
една специална група за работа с деца със СОП или да бъде назначен помощник-учител в
специалната група, който да подпомага организацията на дейностите.
1.3.3. Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование –
област Сливен
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област
Сливен е държавно специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и
науката с основна задача да осигурява изпълнението на държавната политика за приобщаващо
образование, равен достъп и архитектурно достъпна среда, методическа подкрепа и
квалификация на деца и ученици със специални образователни потребности.
На 19.09.2006 г. е създаден като Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр.
Сливен, държавно, извън училищно педагогическо учреждение, в системата на народната
просвета. Реализира се като институция с водеща роля в подпомагане образователната и
професионална подготовка и пълноценното социализиране на децата и учениците със СОП. В
екипа на Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – област Сливен са
включени различни специалисти: ресурсни учители, психолози, логопеди и рехабилитатор на
слуха и говора /работи с деца и ученици с нарушен слух/.
През последните три учебни години са сформирани групи със следния брой деца и
ученици със СОП:
 2014-2015 – 229 деца и ученици, разпределени в 22 групи
 2015-2016 – 253 деца и ученици, разпределени в 22 групи
 2016-2017 – 210 деца и ученици, разпределени в 18 групи
Обслужващи звена за учебната 2016/2017 година
Брой персонал

Общ
брой
групи

Общо деца
и
ученици

педагогически

непедагогически

общо

Достъпна
архитектурна среда

№

Училища

1

Помощно училище "Власаки
Шуманов"
гр. Сливен

9

56

15.00

5.00

20.00

да

2

ЦПЛР - Детски комплекс гр.
Сливен

82

702

10.00

6.50

16.50

не

3

Регионален център за подкрепа
на приобщаващото
образование

ОБЩО ОБЩИНА СЛИВЕН:

18

210

34.00

3.00

37.00

109

968

59.00

14.50

73.50

да

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие, осъществявана в
училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
3.1. Ученици с изявени дарби
Съгласно §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и
училищното образование "Дете или ученик с изявени дарби" е дете или ученик с трайни
способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи
постиженията на неговите връстници.
Насърчаването на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на
територията на община Сливен е на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби, като акт на Министерски съвет и Наредбата за условията и
реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от Община Сливен, като акт на Общински съвет - Сливен.
Със Заповед на кмета на Община Сливен е определена експертно - консултативна
комисия за приемане и разглеждане на постъпилите в общината документи за финансово
подпомагане на деца, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби. Всяка година Министерски съвет приема с решение Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби, която включва националните и международните конкурси,
олимпиади и състезания, за които се прилагат мерките за закрила на деца с изявени дарби по
наредбата чрез еднократно финансово подпомагане и стипендии.
За бюджетната 2016 година са присъдени 11 стипендии на обща стойност 17 820 лв., с
размер на стипендията 135 лв. и срок за изплащане 12 месеца всяка.
С Решение на Общински съвет – Сливен за мандат от четири години се избира комисия
по стипендиите, за оценка и подбор на постъпилите искания за отпускане на стипендии или
финансово стимулиране по Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен. Всяка година
кметът внася за утвърждаване от Общински съвет – Сливен Програма с мерките и
финансирането по Наредбата.
През 2016 година са разпределени: стипендия „Хаджи Мина Пашов”, три годишни
стипендии, 45 месечни стипендии и 30 еднократни стимула в областите „Наука и техника”,
„Изкуство и култура” и „Спорт” на обща стойност 40 010 лв. Община Сливен е една от малкото
общини, които стимулират даровити деца с доказани постижения на състезания, конкурси и
олимпиади със средства от собствения си бюджет.
3.2 Брой деца и ученици в риск
По смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование §1, т. 6 от
Допълнителните разпоредби, „Дете или ученик в риск“ е дете или ученик:
а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от
родителски права или родителските им права са ограничени;
б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или
унизително отношение или наказание във или извън семейството му;
в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално
и социално развитие.
При поддържането на Регистъра на децата и учениците в риск (респ. Регистър на
застрашените от отпадане деца и ученици) директорите на училища и детски градини се
позовават на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и § 1, т. 11 от неговите Допълнителни
разпоредби, съгласно който „Дете в риск" е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито
родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа.
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно
или унизително отношение или наказание в или извън семейството му.

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо,
нравствено, интелектуално и социално развитие.
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от
специалист.
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от
училище”.
Наличието на рискови фактори се установява със съдействието на класните
ръководители. Основанията за риск поставят (или при определени условия биха поставили)
детето/ученика в позиция на уязвимост и е предпоставка за отпадане от училище.
Към месец декември отдел
„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално
подпомагане“ Сливен работи по 1061 случая на деца в риск, от които 169 са на ученици.
През учебните 2015/2016 и 2016/2017 години в отдела са постъпвали писма с
информация за предстоящи наказания на 350 ученици. В по-голямата си част наказанията са
свързани с допуснати неизвинени отсъствия от учебни занятия. При извършеното проучване не
са констатирани рискове, изискващи работа по случаи.
3.3. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), които се
обучават интегрирано в общообразователни училища.
От насочените през учебната 2015/2016 година деца за интегрирано обучение в детски
градини преобладават тези с диагнози като детска церебрална парализа, генерализирано
разстройство в развитието, лека умствена изостаналост и различни видове разстройства – на
речта, на развитието, психологични.
От насочените през учебната 2015/2016 година ученици за интегрирано обучение в
общообразователни училища преобладават тези с диагнози като лека умствена изостаналост,
разстройство в развитието на училищните умения, смесено разстройство на училищните
умения, разстройство в развитието на речта и езика.

Оучение на деца със
СОП

Интегрираното
обучение на децата и
учениците със СОП

Обучение на деца и
ученици в специална
детска градина и
специално училище

Училище/детска градина

Общ брой на интегрираните деца/ученици
2014/2015г.

2015/2016г.

2016/2017г.

Детски градини

33

38

35

Училища

195

214

229

Специална/помощна група към ДГ
„Зорница”

7

8

9

Помощно училище „Власаки Шуманов“

47

58

56

3.4. Ученици с множество и тежки увреждания
Децата и учениците, на които е извършена оценка на образователните потребности и са
насочени за обучение в помощно училище или помощна група на детска градина са предимно с
водещи диагнози умерена умствена изостаналост, генерализирано разстройство в
развитието/детски аутизъм, които най-често са комбинирани с други придружаващи диагнози,
както и децата са с множество увреждания.

Данни за учебната 2016/ 2017 година
№

Детски градини/Училища

Брой деца/ученици

1

Детски градини

2

Училища

с изявени
дарби

в риск

със СОП

с множество и
тежки
увреждания

1

101

35

0

246

1064

229

4

3.5 Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие.
Законът за предучилщното и училищното образование регламентира подкрепата за
личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното
образование. Тя се предоставя в съответствие с индивидуалните им образователни потребности
и осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на
способностите и уменията им. За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските
градини и училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален
работник и ресурсни учители.
Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна и се осигурява там, където са
детето и ученикът – в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно
развитие. Общата подкрепа за личностно развитие включва:
 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, чрез
обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи
деца и ученици, с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи;
 допълнително обучение по учебни предмети;
 допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън
редовните учебни часове;
 консултации по учебни предмети;
 кариерно ориентиране на учениците - взаимнодопълващи се дейности за
информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед
подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование
и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда;
 занимания по интереси - организират се за развитие на способностите и
компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на
науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното
образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
 библиотечно-информационно обслужване - осигурява се чрез училищна библиотека
и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни
документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел
изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на
информация;
 грижа за здравето - осигурява се чрез гарантиране на достъп на децата и учениците
до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен
начин на живот;
 осигуряване на общежитие;
 поощряване с морални и материални награди - за високи постижения в
образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към
развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование;
 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение,
като израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в
образователния процес;
 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 логопедична работа - превенция на комуникативните нарушения и на обучителни
трудности; диагностика на комуникативните нарушения; корекционно-терапевтична
дейност при установени индикации за комуникативни нарушения.

3.6 Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно
развитие.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със
специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания и
включва:
 работа с дете и ученик по конкретен случай;
 психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали,
методики и специалисти;
 предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания;
 ресурсно подпомагане.
Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните
потребности на детето или ученика:
Общ брой
ученици

№

Дейности по осигуряване на обща подкрепа

1

екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти

998

2

допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО

2976

3

допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните
учебни часове

3806

4

консултации по учебни предмети

7026

5

кариерно ориентиране на учениците

4642

6

занимания по интереси

6570

7

библиотечно-информационно обслужване

6026

8

грижа за здравето

9883

9

осигуряване на общежитие

130

10

поощряване с морални и материални награди

1691

11

по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

7038

12

ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните
затруднения

1974

13

логопедична работа

166

ВСИЧКО – ОБЩИНА СЛИВЕН

52 962

3.7. Подкрепа за личностно развитие, осъществявана в Центровете за подкрепа за
личностното развитие и Центрове за специална образователна подкрепа
/Помощни училища/
3.7.1. Център за подкрепа за личностното развитие – Детски комплекс – Сливен.
Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс - Сливен осъществява
общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Сливен, като организира и провежда дейности
за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта. Специално внимание се обръща на работата с деца
със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, като за
целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на местната власт.
Подкрепата включва занимания по интереси и се предоставя чрез:
 проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и
създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно,
национално и международно ниво;
 организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките,
технологиите, изкуствата, спорта;
 организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на
общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през
ваканциите;
 участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и
форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
 индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби.
 съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и
учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции.

№ по
ред

Учители:
Пол

Възраст

Педагогически
персонал

М

Ж

1.

Учители

1

2.

Заместник
директор

3.

Директор

Общо


№
по
ред

Образование

7

до 40
год.
1

до 50
год.
3

до 60
год.
2

над 60
год.
2

-

1

-

-

1

1

-

-

-

2

8

1

3

Бакалавър

Магистър

-

8

-

-

1

1

-

-

1

4

2

0

10

Служители:
Пол

Непедагогически
персонал

Възраст

Образование

М

Ж

до 40
год.

до 50
год.

до 60
год.

над 60
год.

Средно
специално

Висше
магистър

1

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

1

-

1

1

1

3.

главен счетоводител
технически
организатор
касиер

-

1

-

-

1

-

1

-

4.
5.
6.

домакин
обслужващ персонал
електротехник

1
1

1
-

-

-

1
1

1

1
1
1

-

7.

шофьор

1

-

-

-

1

-

1

-

8.

чистач

-

1

-

1

-

-

1

-

1.
2.

ОБЩО:

5

4

0

2

5

2

7

2

 Състояние на сграден фонд:
Сградата на ЦПЛР-ДК е построена през 1927 год., като частен дом и се състои от три
етажа. През 1947 г. е предоставена за реализиране на дейности за развиване способностите и
компетентностите на децата и учениците, чрез създаване на условия за тяхното пълноценно
развитие и изява. Към момента е публична общинска собственост и е паметник на културата. В
добро състояние е, но се нуждае от частични ремонтни дейности по фасада, покрив и кабинети .
В сградата са разположени пет учебни стаи и осем специализирани кабинета.
Върху покривната конструкция на основната сграда на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ е
изградена наблюдателна площадка с три стаи и монтиран телескоп. Тя е в сравнително добро
състояние, но за да бъде ефективно използвана в дългосрочен план се нуждае от основен
ремонт.
 Финансиране:
ЦПЛР-ДК е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Община Сливен. По
план средствата са 268 316 лв. и са разпределени както следва:
а/ Държавна дейност – чрез годишна програма представена пред МОН за финансовата
2016 год. – 151 200 лева
б/ Местна дейност – чрез решение на Общински съвет - Сливен от бюджета на Община
Сливен за финансовата 2016 год. – 117 116 лева.
Средствата от местната дейност са за издръжка; дофинансиране на заплати и
осигуровки, обезщетения и присъщи разходи.
 Извършвани дейности:
Образователната дейност в ЦПЛР-ДК се осъществява съгласно План за обучение, като
се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.
Дейността за обучение в ЦПЛР-ДК се осъществява в следните области: научно-познавателна и
приложно-техническа; художествено – творческа; физическа култура, спорт и туризъм.
Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми:
 Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения,
прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и
развлекателни програми, други;
 Групови – школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, секции, отбори, кръжоци,
експедиции с учебна цел и други;
 Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за
обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и
ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.
Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в
групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от
плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на
децата и учениците
През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици,
необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на
ЦПЛР-ДК.
Справка за брой групи /постоянни и временни/ и брой деца по направления:
№ по ред

Учебна дейност

Брой постоянни
групи

Брой временни групи

Брой деца

1

Информационни
технологии

8

5

102

2

Астрономия

5

4

64

3

Математика

11

2

169

№ по ред

Учебна дейност

Брой постоянни
групи

Брой временни групи

Брой деца

4

Ръчен труд и
Английски език

6

4

58

5

Изобразително изкуство

6

2

70

6

Детски хор
„ Дружна песен“

6

1

68

7

Спорт

9

5

91

8

ДТА „Тракийче“

6

2

80

57

25

702

Всичко:

3.7.2.
Център за специална образователна подкрепа /Помощно училище
„Д-р Власаки Шуманов”/
Специфика на образователно-възпитателния процес в класове с ученици с различни
диагнози е максималното прилагане на индивидуален подход към всяко дете, съобразен с
неговите потенциални способности и потребности. Всички ученици се обучават по
индивидуални образователни програми, съставени от екипите за подпомагане на обучението и
възпитанието на ученици със специални образователни потребности в училището.
Позитивният напредък на учениците е резултат от квалификацията на педагогическите
специалисти. Като доказано ефективна практика в обучението и възпитанието на деца с
множество увреждания се прилагат елементи от методиката на Мария Монтесори. Учителите
изработват широк спектър от индивидуални нагледни средства и манипулативи, изготвят
работни листи по всички учебни предмети, съобразявайки се с индивидуалните възможности и
потребности на децата. В образователно-възпитателния процес се използват интерактивни
методи, работа по групи, обучение чрез игра и възможностите на компютърните технологии. В
подготовката на учебните часове активно се използват интернет сайтове с образователна
тематика. Училището разполага с 3 лаптопа и 3 мултимедийни проектора, които ефективно се
използват в урочната дейност. В някои от класните стаи има разположени персонални
компютри, които учителите ефективно използват в образователно-възпитателния процес.
Политика на училището е въвеждане на правила във всяка класна стая, залите и
физкултурния салон. Този подход е ефективна стъпка към адекватната социализация на децата
с увреждания. Учениците сами определят правилата във всеки клас. Стараят се да проявяват
критичност и самокритичност. Изграждат умения за работа в екип.
Възможностите
на
психомоторната и сензомоторната зала, кабинетите
по
самообслужване и арттерапия обезпечават реализирането на комплексния подход при
реализирането на индивидуалните образователни програми. Училищният психолог прилага
пясъчна терапия в работата си с хиперактивните деца и аутистите. Желана територия за
учениците от училището е залата по арттерапия.
Доказано ефективна политика на училището е доброто сътрудничество със семействата
на учениците. В училището е организиран формат за работа с родителите под надслов
„Професия родител”. В началото на всяка учебна година се провежда анкета с цел
идентифициране на темите, които интересуват родителите. Организират се интерактивни
занимания по предложени от родителите теми. Резултатът от усилията на училищния екип се
изразява в активното участие на членовете на семействата в различни училищни инициативи и
активното популяризиране на училищните дейности на страницата на сдружението на
родителите на деца с увреждания във Фейсбук.


Педагогически специалисти

Пол

Възраст

Вид
педагогически
персонал

М

Ж

1.

Учители

1

10

до 40
год.
3

2.

Психолог

1

-

-

3.

Логопед

-

1

-

4.

Заместник
директор

-

1

5.

Директор

-

1

№ по
ред

до 50
год.
2

Образование

до 60
год.
3

над
60 год.
3

1
1

-

Бакалавър

Магистър

5

6

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

Всички членове на педагогическия персонал имат придобита квалификация „Учител”.13
от тях имат квалификация по специалността „Специална педагогика”. 4 човека имат придобита
V ПКС.
Непедагогическият персонал е в състав от 5 човека: 1 главен счетоводител, 1 касиер –
домакин, 1 работник в кухня, 1 работник поддръжка и 1 чистачка.
В училището функционира едно методическо обединение, което провежда
квалификационна дейност по предварително приет на заседание на педагогическия съвет План
за квалификация за учебната 2016-2017 година.
 Състояние на сградния фонд
Училищната сграда е строена през 1976 година по типов проект за детско заведение.
По-късно е преобразувана в детско отделение на Окръжна болница-Сливен, а от 1998 година,
след реконструкция е дадена за ползване на Помощно училище „Д-р Власаки
Шуманов”.Общата площ на сградата е 601 кв.м, разположени на два етажа.
През февруари 2014 година бе извършена проверка от Община Сливен и ДНСК на
всички сгради, в които се помещават образователни институции. При проверката са
констатирани конструктивни нарушения на източния корпус на сградата. Направено е
предписание за извършване на ремонт с цел повишаване сигурността на сградата, който до
момента не е осъществен. През 2017 година ще се търси решение, тъй като в компрометираната
в строително отношение част на сградата, се помещават 7 класни стаи, библиотеката на
училището и 3 хранилища. За разгръщането на дейностите по приобщаващото образование на
децата със СОП, този ресурс ще бъде изключително необходим.
 Финансиране
Училището е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН. Бюджетът на
училището за 2016 г. е 314 852 лв. В т.ч. целеви разходи по програми и други източници 14
121 лв. Дарения в натура на стойност 511 лв./ арт материали и рекламни надписи/.
Сградният фонд не позволява отдаване под наем на обособени части.
 Извършвани дейности.
 Участия в изложби и конкурси на училищно и извънучилищно ниво.
 Организиране на извънкласни дейности по проект „Твоят час”.
 Целодневна организация на учебния ден
 Използване на елементи на методиката на Монтесори в образователно-възпитателния
процес;
 Организация на класната стая с център детето;
 Обучение по индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за всички
ученици с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и с множество увреждания;
 Осигуряване на психо-социална и логопедична подкрепа;
 Организиране на съвместни инициативи с ученици от ПГЕЕ „М.Кюри” , ПГИ „Проф.
Д-р Д. Табаков” и др. с цел успешна социализация на децата с увреждания.
3.8. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на учениците и децата –
Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Център за
социална рехабилитация и интеграция и др. Представяне на извършваните дейности.

3.8.1. Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и за
деца/младежи с увреждания в гр. Сливен
За нуждите на децата и младежите, настанени в „ЦНСТ” за деца без увреждания и
деца/младежи с увреждания – гр. Сливен, са разработени планове за социална работа за 2017 г.
и програми за организиране на свободното време. Те са разработени на базата на оценка на
специфичните характеристики и потребности на потребителите и техните потенциални
възможности. Тяхната цел е насочена към осигуряване качеството на живот, което гарантира
физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на всяко дете/младеж
чрез осъществяване на индивидуализирана грижа и подкрепа.
3.8.2. Дневен център за деца с увреждания „Свети Стилиян Детепазител”
Дневният център е социална услуга, осигуряваща целодневни грижи и задоволяване на
ежедневните, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, на потребностите от
организация на свободното време и контактите с близки и приятели.
Социалните услуги, предоставяни в общността са в среда, близка до семейната, за
получаване на специализирани грижи и помощ, като се дава възможност на родителите да се
включват активно в обществения живот/професионална и личностна реализация/ и да
преодоляват социалната изолация.
Дневният център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител” в гр. Сливен e
делегирана от държавата дейност, а доставчик на услугата е Община Сливен. В Дневният
център се приемат предимно деца с интелектуални затруднения, със сензорни увреждания
/слухови и зрителни/, с двигателни увреждания /детска церебрална парализа, сколиози и др./, с
епилепсия, аутизъм, синдром на Даун, множествени увреждания и др. от 3 до 18 години от
Община Сливен.
Децата живеят в естествената си среда – семейството. Това изисква да се предоставя
специализирана помощ и подкрепа не само на децата с увреждания, а и на родителите им, а
когато се налага, и на останалите членове на семейството.
Предоставянето на услугата изисква детайлно познаване уникалността на всеки
потребител и съобразяване с неговите потребности.
3.8.3. Център за обществена подкрепа към „Комплекс за социални услуги за деца и
семейства”
Осъществява подкрепа на деца и семейства от общността, с цел подобряване качеството
на живот на децата в семействата и социалната среда, като предоставя качествени услуги,
съответстващи на потребностите на всяко дете в риск и неговото семейство.
Видове услуги:

Семейно консултиране и подкрепа – социални, психо-социални и психологически
консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; на децата да
преодоляват проблемите си;

Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и
неглижиране – социална и психо-терапевтична работа с деца, жертви на насилие и
техните семейства;

Пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на
бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си;
консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи;
болести, предавани по полов път;

Ресурсно подпомагане на деца с увреждания – услугите са насочени към психосоциално консултиране и подкрепа за деца с увреждания и техните семейства;

Деинституционализация и реинтеграция - социална работа с деца, при които
съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите,
разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете;
подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията;

Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - подкрепа при
напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които



се подготвят за напускане на институциите, за тяхната подготовка за
самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения,
включване в образователни и професионални курсове;
Обучение на кандидат-осиновители по одобрена от МТСП програма за обучение

3.8.4. Център за работа с деца на улицата към „Комплекс за социални услуги за
деца и семейства”
Центърът за работа с деца на улицата е комплекс за предоставяне на социални услуги,
свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална
рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата чрез
индивидуална работа с детето или неговото семйство, семейно кинсултиране и подкрепа,
медицински и санитарнохигиенни услуги, ограмотяване на децата,обучение в родителски
умения.
 Дейности
 дневна грижа за деца на улицата;
 образователна и психо-социална работа за изграждане на асертивно повение;
 консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на проблема;
 изграждане на хигиенни навици и умения и повишаване на здравната култура на
децата.
3.8.5. Център за социална рехабилитация и интеграция и Синя стая
Център за социална рехабилитация и интеграция е форма на почасова подкрепа на
деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически
консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на
умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване, включително за хора със зависимости. Към центъра
функционира и т.нар. „Синя стая” - специализираното помещение за изслушване на деца
гарантира най-добрият интерес и правата на децата, участващи в правни процедури. Това е
щадяща процедура за деца, жертви или свидетели на насилие, която акцентира върху найдобрия интерес и защита правата на децата. Синята стая предоставя възможност в спокойна и
предразполагаща детето обстановка да се проведе разпит от обучен за целта специалист, чрез
използване на различни техники, съобразно възрастта на детето и избягване на контакт с
обвиняемите, което спомага за даването на по-подробни показания и надеждна информация.
Услуги предоставяни в Центъра:
 Мобилна работа за идентифициране и обхващане на деца и семейства в риск от
най-уязвимите групи;
 Консултиране и индивидуална подкрепа на потребителите и техните семейства;
 Терапевтично ателие;
 Ателие за групова работа с родители;
 Услуги по развиване на умения за живот и превенция на рисково поведение;
 Предоставяне на квалифицирана психологична помощ на децата/младежите и
техните семейства;
 Тематични дискусионни групи за взаимопомощ и подкрепа;
 Дейности с превантивен характер.
3.9. Дейности на читалища, спортни клубове в подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците.
3.9.1. Читалища
На територията на Община Сливен са регистрирани и развиват своята дейност 53
читалищни организиции, като 15 от тях са в града. Читалищата по своята същност са найстарите и най-демократични културни организации, които създават в конкретното населено
място възможности за реализирането на инициативи, подкрепящи културния календар на
местната общност и за създаване на възможности за осмисляне на свободното време на

младите хора. Значителен е броят на младежите, участници в различни форми на
любителското творчество – изцяло младежки танцови формации функционират в НЧ
„Х.Димитър” - Сливен, в с. Желю войвода и други. Търсят се възможноси за подпомагане
развитието на младите хора чрез подкрепа на участието им в местни, национални и
международни фестивали, семинари и др. Повече от 1000 деца са включени в различни форми
на творчески дейности – музикални и танцови, литературни, театрални, живопис, фотография
и др.
Постигнатите резултати показват, че все повече се привличат децата в различни
инциативи, реализирани от читалищата.
3.9.2. Спортни клубове
Община Сливен разполага с една от най-добрите спортни бази в страната. Има шест
покрити спортни зали /за баскетбол – спортна зала „Васил Левски”, за джудо, акробатика и
скокове на батут – спортна зала „Младост”, за бокс и волейбол – спортен комплекс „Асеновец”,
покрита лекоатлетическа писта – спортна зала „Дружба”, спортна зала за вдигане на тежести,
спортна зала за борба/няколко стадиона, дванадесет открити тенис-корта, колодрум, хиподрум
и мотополигон „Бършен”. Тези съоръжения се използват основно от лицензирани спортни
клубове и организации за ежедневни тренировъчни занимания по установени правила и график.
В тези бази се провеждат спортни мероприятия от националния и международен календар,
когато домакин е Община Сливен.
№

Спортен клуб

1

брой деца
до 10 год.

от 11 до 15 год.

от 16 до 19 год.

1

37

34

9

7

-

3

АСК "Борба" - гр. Сливен
СК "Сини камъни - 2008"
гр. Сливен
СКО „Сини камъни” ориентиране

1

23

7

4

Колоездене КК „Сините камъни”

-

6

4

5

КБИ „Грифон”

10

13

4

6

АСК „Лека атлетика”

-

45

21

7

АСК ”Джудо и джу джуцу”

-

23

7

8

-

7

6

10

34

-

10

АСК "Бокс" - гр. Сливен
Сдружение "Сливен баскет"
гр. Сливен
АСКВТ Сливен

-

12

12

11

Карате клуб "Аякс"

3

14

5

12

АСК "Стоте войводи"

-

5

3

13

СК "Хаджи Димитър 2006"

-

25

22

14

СА "Ставен" - гр. Сливен

-

27

28

15

СК "Сливен 2010"

17

17

-

16

СКА "Ст. Данчев" - гр. Сливен

32

26

2

17

СК "Шампион - скокове батут и
пътека"

-

-

2

9

10

За масов спорт са изградени деветнадесет спортни площадки със свободен достъп.
Функционират два открити и един закрит плувни басейни.

3.10. Дейности на Младежки дом Сливен в подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците
Младежки дом Сливен реализира културни, образователни и социални проекти. Развива
програми и разработва проекти в няколко направления:
 информационно-консултантски блок;
 дискусионни форуми;
 художествено-творческа дейност /клубове по интереси/;
 реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби;
 съвместни програми с други национални, регионални и местни младежки
организации.
Младежки информационно-консултантски център Сливен /МИКЦ-Сливен/ предоставяне на безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора
на възраст 15-29 години на територията на община Сливен и област Сливен. Дейностите и
социалните услуги имат за цел повишаване на мотивацията на младите хора за успешно
професионално и социално включване в обществения живот, в съответствие с техните заявени
проблеми и потребности.
3.11. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.

Консултативен кабинет - работи по допълнително разработен статут и
документация, чиято основна цел е превенцията на извършването на
противообществени прояви и престъпления от подрастващите; оказва помощ и
подкрепа на деца попаднали в рискови групи и техните семейства; организира
ежедневни дежурства от специалисти обществени възпитатели; осигурява добра
материална база и условия за работа на специалистите и техните клиенти; осигурява
съботно-неделни консултации при необходимост; осигурява консултации на място по
училищата в община Сливен по конкретно възникнали проблеми с цел по-адекватна
реакция на създалата се ситуация.
В него има обособени специално оборудвани кътове за работа с деца от различните
по вид специалисти. Организацията на работата и Статута на Консултативния кабинет
позволяват в него да бъде оказвана помощ и на деца под 8 и над 18 години, а
продължителността на работата по случай е до 1 година, в зависимост от спецификата на
случая.

Център за социална превенция - работи по допълнително разработен
статут и реализира всички превантивни програми, разработени в МКБППМН по
училищата от община Сливен; разработва и отпечатва методически материали;
организира работни срещи и обучения на педагогически съветници и училищни
комисии за ПППУ и Координационните съвети; подпомага в работата работещите по
ЗБППМН институции; организира, координира и ръководи превенцията на детската
престъпност и корекцията на девиантното поведение сред малолетните и пълнолетните.
3.12. Местна комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен в подкрепа
на личностното развитие на учениците
Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен осъществява
държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора и координира
взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за
борба с трафика на хора.
МКБТХ – Сливен осъществява обща, селективна и индикативна целенасочена
превенция, и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни
кампании на местно ниво, за лица от рисковите групи на трафика на хора.
Ежегодно МКБТХ – Сливен участва в организирането и провеждането на Академия за
доброволци, която е ключов елемент в развитието на личностните качества и умения в децата.
Доброволческият лагер събира ученици от цялата страна, които активно участват в дейностите

по превенция на трафика на хора, част от националните и регионални информационни
кампании в градовете, в които има изградени местни структури за борба с трафика на хора.
В рамките на академията младежите получат познания за начините за предпазване от
рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика
на хора, развиват своите презентационни умения, и научават повече за елементите и
структурата на обучителния процес по метода „връстници обучават връстници”.
МКБТХ – Сливен организира специализирани обучения, семинари и дискусионни
форуми във връзка с актуалните тенденции свързани с престъплението „трафик на хора”, за
експерти от различни институции, включително и на педагогически специалисти от
образователната система, които имат ключова роля в личностното развитие на учениците.
3.13. Общински съвет по наркотични вещества – Сливен, Превантивноинформационен център - Сливен
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, регламентира
създаването на Общински съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите му
са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества, съгласно който:
 Разработва, осигурява и координира изпълнението на общинската стратегия и
програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общината;
 Ръководи и контролира дейността на Превантивно- информационен център –
Сливен, чрез председателя на ОбСНВ;
 Предлага, чрез кмета на общината осигуряване на финансови средства в
общинския бюджет за изпълнение на общинската програма;
 Отчита дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.
„Превантивно-информационния център” на територията на общината събира и
разпространява информация, свързана с употребата на психоактивни вещества и
произтичащите от това проблеми, подпомага и координира изпълнението на приетите програми
за превенция, чрез:
 разработване на общински програми за превенция на насилието и на употребата
на наркотични вещества;
 организиране на лекции, семинари и дискусии по теми с ученици, учители,
родители, педагогически съветници и училищни специалисти;
 координиране и методическо ръководство на превантивните дейности в учебни
заведения;
 организиране и провеждане на сексуално и репродуктивно образование на
учениците - полово съзряване, полови контакти, предпазване от заболявания,
полово-предавани инфекции и СПИН;
 осъществяване на консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните
семейства;
 оказване на съдействие на млади хора за преодоляване на наркотичната
зависимост за ресоциализация и интеграция в обществото;
 провеждане на социологически проучвания, поддържа информационна система и
база данни;
 изработване и издаване на информационни материали за проблемите, свързани с
употребата на наркотични вещества(листовки, брошури);
 организиране на различни младежки инициативи с превантивна насоченост
(конкурси, концерти, спектакли, състезания и др.);
 осъществяване промоция на здравословен начин на живот;
 координиране взаимодействието на общинските власти с всички институции,
ведомства и организации във връзка опазване на реда, сигурността, здравето и
спокойствието на ученици и учители в и извън училището.

3. SWOT анализ
СИЛНИ СТРАНИ
 Мрежа от детски градини, осигуряваща
възможност за достъп ;
 Въведена задължителна предучилищна
подготовка две години преди постъпване в I
клас;
 Извършена оптимизация на училищната
мрежа в съответствие с демографските
процеси;
 Наличие на действащ механизъм за
финансиране на делегираните от държавата
дейности и местни дейности;
 Децентрализация на правомощията на
разпоредителите с бюджет;
 Финансиране, основано на единни разходни
стандарти за издръжка на дете и ученик с
делегирани бюджети във всички училища;
Реализиране на програми за енергийна
ефективност, спортни площадки и салони,
специализирани
кабинети,
училищно
оборудване
и
модернизация
на
материалната база на училищата и детските
градини;
 Прилагане на Системи за финансово
управление иконтрол;
 Добра
система
за
организация,
съгласуваност, контрол и отчетност на
учебно-възпитателния
процес,
на
административната и стопанска дейност;
 Осигуряване на достъп до образование –
безплатен транспорт за всички подлежащи
на задължително обучение; безплатни
познавателни книжки за всички деца на 5 и
6години, както и безплатни учебници и
учебни
помагала за всички ученици от I до VII клас;
 Създаване на подкрепяща среда за децата и
учениците със специални
образователни
потребности
–
квалифицирани
специалисти
към
регионален център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование;
 Реализиране на програми за допълнителна
работа с изоставащи и надарени ученици;
 Осигуреност с педагогически кадри и други
квалифицирани специалисти за обучение на
























СЛАБИ СТРАНИ
Недостатъчен брой места в някои
детските градини;
Голям брой необхванати и отпадащи
деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст и
отсъствие
на
механизми
за
реинтеграция в училище;
Демографски проблеми, свързани със
спецификата на общината;
Недостатъчно
модернизирана
материална база на училища, детски
градини,
ЦПЛР-ДК
и
Помощно
училище;
Учебно съдържание, несъответстващо
на съвремнните потребности на младите
хора и слаба практическа насоченост на
обучението;
Образователно - възпитателни подходи,
които не отчитат индивидуалните
потребности на детето и учениците;
Професионално
образование
неудовлетворяващо
напълно
изискванията на пазара на труда;
Недостиг на квалифицирани учители по
чужди
езици,
информационни
технологии, както и на специалисти за
подкрепа на процеса на приобщаващото
образование;
Неправилно разпределени отговорности
между местните и централните органи
на властта, което прави невъзможен
ефективния контрол върху дейността на
образователните институции;
Висок процент отпаднали ученици по
социални
причини
или
поради
трудности с усвояването на учебното
съдържание;
Малък брой учители до 29 години;
Липса на достъпна архитектурна среда;
Недостатъчни собствени приходи;
Липса на комуникация и единен подход
между образователните институции и
НПО в подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците;
Слабо участие на населението в

деца и ученици;
 Родителско и гражданско участие в
управлението на образователния процес;
 Създадени условия за удовлетворяване
интересите, желанията и потребностите за
личностна подкрепа на децата и учениците
в свободното им време;
 Финансово стимулиране на деца с изявени
дарби със средства от общински и държавен
бюджет.
ВЪЗМОЖНОСТИ
 Държавна
финансиова
подкрепа
за
обхващане на децата в детските градини;
 Усъвършенстване
на
системата
на
делегирани бюджети и на механизмите за
диференциране на единните разходни
стандарти;
 Делегиране
на
административни
и
финансови правомощия на директорите на
общинските детски градини;
 Повишаване
привлекателността
и
качеството на материалната база на
образователните институции, чрез участие
в проекти и програми;
 Разширяване
на
възможностите
за
целодневна организация на обучението;
 Интегриране на система от мерки за
осигуряване
по-пълен
обхват
на
подлежащите на задължително обучение
деца и ученици;
 Осъществяване на реална интеграция на
децата от уязвимите групи;
 Квалификация на учителите за работа с
деца и ученици в риск от отпадане;
 Развитие на приобщаващото образование за
децата и учениците със СОП и изграждане
на подкрепяща среда.
III.

дейности за учене през целия живот.

ЗАПЛАХИ
 Голям
брой
деца
главно
от
малцинствените групи, които поради
социално-икономически
и
етнокултурни причини не посещават детска
градина;
 Голям брой деца със сериозни
обучителни
трудности
поради
недостатъчно владеене на български
език;
 Увеличаване броя на неграмотните
млади хора;
 Застаряващ пегагогически състав и
недостатъчен
брой
млади
висококвалифицирани и мотивирани
специалисти;
 Непривлекателност
на
професионалното
образование
и
обучение;
 Слаб интерес от страна на бизнеса
към определени професии;
 Липса на точни прогнози и
проучвания за потребностите на
пазара на труда от определени
професии;
 Негативни демографски процеси.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
1.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ



Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни
потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания.
Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от
област Сливен.
Утвърждаване на приобщаващото образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система.
Зачитане на индивидуалните потребности и развиване на уменията на всяко дете
чрез прилагане на диференцирани подходи.




2.

ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ

ВИЗИЯ
Осигурена подкрепа, подходяща среда и възможност за оптимална степен на развитие
на потенциала, способностите и уменията за успешна реализация и участие на децата и
учениците от община Сливен във всички аспекти на живота в общността.
ПРИОРИТЕТ 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Специфична цел 1.1. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и
социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците.
Мярка 1.1.1. Осигуряване развитието на пълния потенциал на всички ученици в
училищата от община Сливен, отчитайки индивидуалните им потребности
 Дейност 1.1.1.1. Развитие и подобряване на екипната работа между ученици и
учители – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички
учители за подобряване на работата им с учениците в класа, провеждане на регулярни срещи в
училищата, когато са за целите на превенцията, между малка група учители и други
педагогически специалисти в детската градина, за преглед и обсъждане на информацията за
обучението и развитието на ученик и набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа само
за ученици с обучителни трудности.
 Дейност 1.1.1.2. Осигуряване на кариерно ориентиране – продължаване и
развитие на дейностите по проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование“ за осигуряване на по-обхватни дейности, насочени
към учениците от училищата в община Сливен, развитие на дейностите по кариерно
ориентиране на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование,
насочено към деца и ученици със специални образователни потребности.
 Дейност 1.1.1.3. Осигуряване на занимания по интереси чрез развитие на
дейностите в Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен.
Превръщане на ЦПЛР-ДК Сливен в методически център по приобщаващо образование за
работа с даровити и талантливи деца от Община Сливен.
 Дейност 1.1.1.4. Развитие на библиотечно-информационното обслужване –
развитие на библиотечно-информационната дейност в училищата от община Сливен и
обогатяване на библиотечния фонд.
 Дейност 1.1.1.5. Разработване на дейности по превенция на насилието –
прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия
за предотвратяване на насилието и създаване на по-сигурна училищна среда, повишаване
обхвата на дейностите по превенция на насилието на ниво училище, подобряване на
координацията между отделните институции. Подобряване на взаимодействието между
институциите от системата на училищното образование, местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и социалните услуги, работещи на
територията на община Сливен за превенция на тормоза и насилието в училищата.
 Дейност 1.1.1.6. Развитие на дейностите по превенция на обучителните
трудности – увеличаване на броя на работещите логопеди и психолози в училищата от община
Сливен, с цел повишаване обхвата на учениците с обучителни трудности.
 Дейност 1.1.1.7. Осигуряване на качествени грижи за здравето в училищата –
продължаване дейностите на училищните здравни кабинети.
 Дейност 1.1.1.8. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите
и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в
задължителната училищна подготовка, преодоляване на образователните дефицити на
учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в
училище и повишаване на мотивацията им за учене, повишаване на образователните
постижения на учениците в определени научни области чрез дейности по оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения
и компетентности (Твоят час) – Фаза 1"
Мярка 1.1.2. Предоставяне на обща подкрепа на децата в детските градини
 Дейност 1.1.2.1. Развитие и подобряване на екипната работа между учителите и
другите педагогически специалисти – обмен на информация и на добри педагогически
практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с децата в групата,
провеждане на регулярни срещи в детските градини, когато са за целите на превенцията, между
малка група учители и други педагогически специалисти в детската градина, за преглед и
обсъждане на информацията за обучението и развитието на дете и набелязване на конкретни
мерки за обща подкрепа само за деца с обучителни трудности.
 Дейност 1.1.2.2. Ранно оценяване на потребностите и превенция на
обучителните трудности – повишаване броя на децата от детските градини на възраст между 3
и 3,6 г., на които се прилага скрининг тест за определяне риск от обучителни трудности.
 Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на занимания по интереси – продължаване на
дейностите по предоставяне на занимания по интереси чрез външни специалисти, привлечени
на място в детските градини.
 Дейност 1.1.2.4. Дейности за ранно оценяване на образователните потребности и
по предоставяне на обща подкрепа в детски градини на територията на община Сливен по
проект на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“.
Специфична цел 1.2. Осигуряване на необходимите човешки ресурси, за
предоставяне на качествена обща подкрепа за деца и ученици в детските градини и
училищата от община Сливен
Мярка 1.2.1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от
училищата и детските градини в посока предоставяне на качествена обща подкрепа
 Дейност 1.2.1.1. Провеждане на вътрешна квалификация относно възможностите
за предоставяне на обща подкрепа и работа в екип.
 Дейност 1.2.1.2. Организиране на форми за споделяне на добри педагогически
практики в областта на предоставянето на общата подкрепа на училищно, общинско и областно
ниво.
 Дейност 1.2.1.3. Провеждане на квалификационни форми с външни лектори за
повишаване на компетентностите и квалификацията на учителите и другите педагогически
специалисти за предоставяне на обща подкрепа.
ПРИОРИТЕТ 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Специфична цел 2.1. Развитие на приобщаващото образование и предоставяне на
равен достъп до образование на всяко дете и ученик със специални образователни
потребности
Мярка 2.1.1. Осигуряване на ресурси за извършване на качествена и професионална
оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни
потребности, с цел предоставяне на адекватно и качествено образование, съобразено с
индивидуалните особености и потребности на всяко дете или ученик със специални
образователни потребности
 Дейност 2.1.1.1. Провеждане на обучения на екипите за подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и детските
градини за извършване на функционална оценка съвместно със специалисти от Регионален
екип за подкрепа за личностно развитие към Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Сливен и от външни лектори.

Мярка 2.1.2. Осигуряване на качествена и професионална допълнителна подкрепа за
деца и ученици със специални образователни потребности
 Дейност 2.1.2.1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда в детските
градини, училища и Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Сливен.
 Дейност 2.1.2.2. Осигуряване на необходимата материално – техническа база в
училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Сливен за предоставяне на допълнителна подкрепа за деца и ученици със специални
образователни потребности.
 Дейност 2.1.2.3. Осигуряване на необходимите педагогически специалисти за
предоставяне на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални
образователни потребности чрез общината, чрез Център за подкрепа за личностно развитие –
Детски комплекс - Сливен, чрез Център за специална образователна подкрепа и/или чрез
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен
 Дейност 2.1.2.4. Осигуряване на обучения на специалистите, предоставящи
допълнителна подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности от
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен,
Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс - Сливен, училищата и детските
градини.
 Дейност 2.1.2.5. Продължаване на Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси
за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за
осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за
равен достъп и личностно развитие“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ в две училища на територията на община Сливен за
предоставяне на допълнителна подкрепа за ученици със специални образователни потребности.
 Дейност 2.1.2.6. Предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със специални
образователни потребности в пилотните детски градини по проект на УНИЦЕФ „Заедно от
детската градина“.
 Дейност 2.1.2.7. Създаване на условия за развитие и участие в широка гама от
дейности в областта на спорта, адаптирани за деца и ученици със специални образователни
потребности в училища, детски градини, съвместно със спортни федерации и клубове
ПРИОРИТЕТ 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Специфична цел 3.1 Осигуряване на необходимите грижи за социализация и равен
достъп до качествено образование на децата и учениците с хронични заболявания
Мярка 3.1.1 Осигуряване на необходимия персонал в училищата и детските градини за
работа с деца с хронични заболявания
 Дейност 3.1.1.1. Осигуряване на обучение на персонала в училища и детските
градини, в които се обучават деца и ученици с хронични заболявания, нуждаещи се от
допълнителна подкрепа
 Дейност 3.1.1.2. Назначаване и осигуряване на необходими специализиран
персонал за предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за децата и учениците с
хронични заболявания
Мярка 3.1.2. Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици с
хронични заболявания
 Дейност 3.1.2.1. Проучване и оценка на индивидуалните потребности и
способности на децата и учениците с хронични заболявания
 Дейност 3.1.2.2. Предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за децата и
учениците с хронични заболявания
ПРИОРИТЕТ 4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В РИСК

Специфична цел 4.1 Повишаване обхвата на допълнителната подкрепа за децата и
учениците в риск
Мярка 4.1.1 Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици в
риск в училищата и детските градини
 Дейност 4.1.1.1. Осигуряване на необходимите специалисти за предоставяне на
качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици в риск в детските градини и училищата
от община Сливен.
 Дейност 4.1.1.2. Осигуряване на обучения на екипите за подкрепа за личностно
развитие, предоставящи допълнителна подкрепа за деца и ученици в риск.
 Дейност 4.1.1.3. Подобряване на партньорството между институциите от
системата на предучилищното и училищното образование и доставчиците на социални услуги в
общността за предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за деца в риск.
 Дейност 4.1.1.4. Образователни програми и кампании в училища и детски
градини за превенция на рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се поведение;
рисково поведение на деца и младежи)
 Мярка 4.1.2. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение
при децата и младежите, чрез социални услуги в общността.

Дейност 4.1.2.1. Индивидуална работа с деца и техните семейства, чрез
социалните услуги в общността.

Дейност 4.1.2.2. Образователни програми за правата и задълженията на
гражданите и санкциите при нарушаването им.
ПРИОРИТЕТ 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Специфична цел 5.1 Повишаване качеството на допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби
Мярка 5.1.1 Предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за деца и ученици с
изявени дарби в детски градини, училища и Център за подкрепа за личностно развитие –
Детски комплекс - Сливен.
 Дейност 5.1.1.1 Дейности по Национална програма „Ученически олимпиади и
състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади“.
 Дейност 5.1.1.2. Дейности по подготовка и провеждане на училищни, общински
и областни кръгове на олимпиади и състезания. Провеждане на индивидуални часове.
 Дейност 5.1.1.3. Осигуряване на обучения на учители и други педагогически
специалисти, предоставящи допълнителна подкрепа на деца и ученици с изявени дарби.
 Дейност 5.1.1.4. Насърчаване творческите заложби и потребности на деца с
изявени дарби на територията на община Сливен на основание Наредбата за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, като акт на Министерски съвет и
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Сливен, като акт на Общински съвет - Сливен.
IV. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА. ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
За проследяване напредъка в изпълнението на общинската стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със заповед на кмета на общината се създава Звено
за мониторинг и оценка /ЗМО/. В неговия състав се включват представители на организациите
и институциите - основни участници в разработването на общинската стратегия.
1. Звеното за мониторинг и оценка:

 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка на общинската
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 Планира и осъществява дейностите за мониторинг;
 Информира заинтересованите страни и обществеността за резултатите и
препоръките от мониторинга;
 Организира дискусии за обсъждане на заключенията и препоръките от
докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията.
2.
Дейностите по мониторинг включват:
 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на
място, доклади от мониторинговите посещения;
 Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво, свързана
с личностното развитие на децата и учениците;
 Събиране на информация за прогреса в изпълнението на стратегията;
 Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на
стратегията.
За осъществяване на своята дейност членовете на ЗМО провеждат регулярни работни
срещи за обсъждане на дейностите, свързани с наблюдение изпълнението на общинската
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Ежегодно членовете на ЗМО, изготвят отчет за изпълнението на годишния план за
подкрепа за личностно развитие за предходната година. Отчетът се базира на осъществяваните
от тях наблюдения и посещения на място, събиране на информация и анализ на данни.
Мониторинговият доклад се предоставя на началника на Регионалното управление на
образованието - Сливен.
V.

КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Важно условие за ефективното реализиране на Общинската стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /2017-2018/ е политиката за
предоставянето на информация на обществеността и заинтересованите страни. Обществеността
следва да получава пълна и обективна информация за всяка стъпка при реализиране на
дейностите в стратегията.
1. Принципите, върху които ще се основава комуникацията, са:
 Равнопоставеност – равен достъп до информация на всички заинтересовани
страни и на широката общественост;
 Целенасоченост – ясно дефинирани цел и аудитория на комуникационното
послание;
 Навременност – своевременното задоволяване на потребностите от информация
на заинтересованите групи и широката общественост;
 Качество и достъпност на информацията – изчерпателност, задълбоченост и
аналитичност на комуникационните послания, достигащи до най-голям брой заинтересовани
страни;
 Многообразие и адаптивност – многообразни комуникационни канали и
комуникационни средства и съобразяване със специфичните особености на потребителите на
информация, както и с конкретната ситуация;
 Партньорство – открит диалог и сътрудничество в комуникационния обмен с
всички заинтересовани страни, с неправителствените организации и сдружения и медии.
2. Мерките за осъществяване на комуникацията са:
 Информиране на обществеността и всички заинтересовани страни за
разработването, приемането и изпълнението на Общинската стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /2017-2018/, чрез организиране на
брифинги, публикации в медиите за запознаване с визията, ценностите, приоритетите,
планираните дейности и мерки в стратегията;

 Организиране на работни срещи с участието на заинтересованите страни, НПО и
медии;
 Популяризиране на структурите, ангажирани с изпълнението на Общинската
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /20172018/ на територията на община Сливен и дейността им за постигане на целите на стратегията;
 Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на
стратегията с нейното изпълнение чрез включването им в дискусионни форуми и
разпространение на комуникационни материали, както и актуализация на уеб сайтовете на
техните организации;
 Популяризиране на резултатите от изпълнението на Общинската стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /2017-2018/ чрез
запознаването на широката общественост с доклада за изпълнението на стратегията.
3. Комуникационни техники:
 Директна комуникация – предоставяне на възможност на заинтересованите
страни и на широката общественост за споделяне на мнения, гледни точки и предложения в
рамките на дискусии, кръгли маси и дебати;
 Комуникация чрез масовите медии - редовно и систематично предоставяне на
информация относно изпълнението на Общинската стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен /2017-2018/ чрез пресконференции,
брифинги, съобщения за медиите, неформални работни срещи с журналисти;
 Комуникация чрез интернет - поддържане и актуализиране на информацията за
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Сливен /2017-2018/ в уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни;
 Комуникация чрез информационни материали - публикуване на тематични
информационни материали, съобразени с визията, целите и приоритетите на Общинската
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /20172018/ и тяхното разпространение.

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование,
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2017 г.
С уважение,

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2017 г.

Дейности

1

Програми; инициативи и кампании
(моля посочете)
2

Индикатори за
изпълнение

Финансиране в лв.

наименование

Източник: бюджет на МС,
общински бюджет, ОП,
друг донор

3

4

Отговорна
институция

Коментари и
забeлежки/
допълнителна
информация

5

6

ПРИОРИТЕТ 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Специфична цел 1.1. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците.
Мярка 1.1.1. Осигуряване развитието на пълния потенциал на всички ученици в училищата от община Сливен, отчитайки индивидуалните им потребности
Работни срещи с учители и директори на
училища и детски градини с цел популяризиране
дейността с деца и ученици при сформиране на
Дейност 1.1.1.1. Развитие и подобряване на групи по интереси в ЦПЛР-ДК Сливен за форми,
екипната работа между ученици и учители – които не са изградени в училищата и детските
градини. Разкриване на изнесени групи по
обмен на информация и на добри
интереси в училища и детски градини.
педагогически практики с цел подкрепа на
всички учители за подобряване на работата Разкриване на форми за обучение в ЦПЛР-ДК
Сливен по заявка и предложение на директори и
им с учениците в класа, провеждане на
учители.
регулярни срещи в училищата, когато са за
целите на превенцията, между малка група 1. Програма "Без свободен час" в детските
учители и други педагогически специалисти градина - непрекъснат процес на
в детската градина, за преглед и обсъждане организацията на предучилищното образование,
на информацията за обучението и
чрез назначаване на заместващи учители в
развитието на ученик и набелязване на
детските градини.
конкретни мерки за обща подкрепа само за 2. Програма: Национална програма Развитие на
ученици с обучителни трудности.
системата на предучилищното образование.

Дейност 1.1.1.2. Осигуряване на кариерно
ориентиране – продължаване и развитие на
дейностите по проект BG05M20P001-2.0010001 „Система за кариерно ориентиране в
училищното образование“ за осигуряване
на по-обхватни дейности, насочени към
учениците от училищата в община Сливен,
развитие на дейностите по кариерно
ориентиране на Регионален център за

Тематични участия в часа на класа по преценка и
заявка на училищното ръковоство и при
възникнали конкретни конкфликтни ситуации
В МИКЦ Сливен работи кариерен консултант с
деца и младежи. Консултира и надгражда
умения за определяне на лични компетенции и
переспективи за осмисляне на постижими цели
за обучение и реализация.
Проучване възможностите за продължаващо
образование на деца със специални
образователни потребности.

Проведени работни срещи
и отчет за постигнат
резултат.

Общински бюджет и
бюджет на ЦПЛР-ДК Сливен

брой деца

бюджет на МС

РУО
детски градини

брой посещения

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

100 консултирани деца и
младежи, 20 групови
консултации в часа на
класа за себепознаване и
постигане на цели.

Национална програма за
младежта- МИКЦ

Сдружение
"МЦНО Сливен"
при Младежки
дом

брой обхванати ученици

в рамките на бюджета

РЦППП

ЦПЛР-ДК - Сливен

подкрепа процеса на приобщаващото
образование, насочено към деца и ученици
със специални образователни потребности.
Функциониране на изградените кабинети по
кариерно ориентиране в СУ "Пейо Яворов" и
ПГЕЕ "Мария Кюри"
1.Проучване, организиране и провеждане на
Дейност 1.1.1.3. Осигуряване на занимания
занимания по интереси за деца и ученици по
по интереси чрез развитие на дейностите в
направления Природоматематически и
Център за подкрепа за личностно развитие –
научнотехнически дисциплини,
Детски комплекс - Сливен. Превръщане на
Художественотворчески и приложни изкуства,
ЦПЛР-ДК - Сливен в методически център по
стортнотуристически и занимателни игри.
приобщаващо образование за работа с
2. Разработване на методически материали в
даровити и талантливи деца от Община
помощ за работа с талантливите деца в община
Сливен.
Сливен.
Дейност 1.1.1.4. Развитие на библиотечноинформационното обслужване – развитие
Организиране на инициативи за обогатяване на
на библиотечно-информационната дейност
библиотечния фонд в училищата.
в училищата от община Сливен и
обогатяване на библиотечния фонд.
Дейност 1.1.1.5. Разработване на дейности
по превенция на насилието – прилагане на
цялостен училищен подход, полагане на
Превантивни програми, насочени към учениците
координирани и последователни усилия за от училищата в община Сливен за повишаване на
предотвратяване на насилието и създаване социалните умения; механизми за справяне с
на по-сигурна училищна среда, повишаване проблемни ситуации и конфликти; умения за
обхвата на дейностите по превенция на
общуване; толерантност; дискриминация;
насилието на ниво училище, подобряване
употреба на алкохол; наркотични зависимости;
на координацията между отделните
повишаване на правовата култура с цел
институции. Подобряване на
намаляване извършването на противоправни
взаимодействието между институциите от
деяния от незнание; поддържане на постоянна
системата на училищното образование,
връзка с координационните съвети по училища,
местните комисия за борба срещу
педагогически съветници и психолози;
противообществените прояви на малолетни предоставяне на безплатни консултации към
и непълнолетни и социалните услуги,
Консултативен кабинет на учители, родители,
работещи на територията на община Сливен ученици.
за превенция на тормоза и насилието в
училищата.

брой ученици

ОП

СУ "Пейо Яворов"
ПГЕЕ "Мария
Кюри" РУО

брой обхванати деца и
ученици

в рамките на бюджета

ЦПЛР-ДК - Сливен

брой кампании и
инициативи

външни донори

Община Сливен
училища

брой изнесени лекции;
брой посещения в
Консултативен кабинет;

в рамките на бюджета на
МКБППМН

Община Сливен
МКБППМН
училища

Дейност 1.1.1.6. Развитие на дейностите по
превенция на обучителните трудности –
увеличаване на броя на работещите
логопеди и психолози в училищата от
община Сливен, с цел повишаване обхвата
на учениците с обучителни трудности.

Увеличаване броя на работещите логопеди и
психолози в училищата.

Дейност 1.1.1.7. Осигуряване на качествени
грижи за здравето в училищата –
продължаване дейностите на училищните
здравни кабинети.

Разширяване на мрежата от здравни кабинети в
училищата и обезпечаване на здравното
обслужване.

Дейност 1.1.1.8. Развитие на уменията за
учене, компетентностите, творческите и
спортните способности на учениците в
тематични области, които са извън
включените в задължителната училищна
подготовка, преодоляване на
образователните дефицити на учениците,
Реализиране на дейности по проекти по ОП
които срещат затруднения в подготовката си „Наука и образование за интелигентен растеж"
по задължителните дейности в училище и
2014-2020 г.
повишаване на мотивацията им за учене,
повишаване на образователните
постижения на учениците в определени
научни области чрез дейности оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Участие на Младежки дом и МИКЦ Сливен в "
Твоят част" чрез различни инициативи за
гражданското образование - Общуване и
Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на
лидерство, Диалог и гражданско общество,
способностите на учениците и повишаване
на мотивацията им за учене чрез дейности, България и Европа, Толерантност и равенство,
бизнесът и младите и Нашия Сливен.
развиващи специфични знания, умения и
компетентности (Твоят час)
Организиране и провеждане на различни
инциативи в групи по училища за развитие
способностите на учениците.
Мярка 1.1.2. Предоставяне на обща подкрепа на децата в детските градини

брой логопеди и психолози

в рамките на бюджета

Община Сливен
училища
РЦПППУО

брой здравни кабинети

в рамките на бюджета

Община Сливен

брой обхванати ученици

ОП

МОН
РУО
училища

брой инициативи

Национална програма за
младежта- МИКЦ,
Общинска програма

МИКЦ и
Младежки дом

брой инициативи
брой обхванати ученици

в рамките на бюджета по
проекта

МОН
РУО
училища

Дейност 1.1.2.1. Развитие и подобряване на
екипната работа между учителите и другите
педагогически специалисти – обмен на
информация и на добри педагогически
практики с цел подкрепа на всички учители
за подобряване на работата им с децата в
групата, провеждане на регулярни срещи в
детските градини, когато са за целите на
превенцията, между малка група учители и
други педагогически специалисти в детската
градина, за преглед и обсъждане на
информацията за обучението и развитието
на дете и набелязване на конкретни мерки
за обща подкрепа само за деца с
обучителни трудности.

Организиране и провеждане на регулярни срещи
в детските градини за обмен на добри практики
с цел подобряване обучението и развитието на
детето.

брой срещи
брой обхванати деца

в рамките на бюджета

Община Сливен
детски градини

Дейност 1.1.2.2. Ранно оценяване на
потребностите и превенция на обучителните
трудности – повишаване броя на децата от
детските градини на възраст между 3 и 3,6
г., на които се прилага скрининг тест за
определяне риск от обучителни трудности.

Реализиране на дейности за ранно оценяване на
потребностите и превенция на обучителните
трудности за децата в детските градини между 3
и 3,6 години.

брой обхванати деца

в рамките на бюджета

Община Сливен
детски градини

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на занимания
по интереси – продължаване на дейностите
по предоставяне на занимания по интереси
чрез външни специалисти, привлечени на
място в детските градини.

Организиране на дейности за занимания по
интереси с външни специалисти.

в рамките на бюджета

Община Сливен
ЦПЛР - ДК Сливен
детски градини

брой обхванати деца

Община Сливен
УНИЦЕФ
Ранно идентифициране на деца в риск от
ДГ "Детство",
брой идентифицирани
в рамките на бюджета на
обучителни затруднения чрез прилагане на
ДГ "Детски рай",
деца
проекта
Скрининг тест на деца на 3-3,5 г.
ДГ "Синчец",
ДГ "Елица", ДГ
"Зорница"
Специфична цел 1.2. Осигуряване на необходимите човешки ресурси, за предоставяне на качествена обща подкрепа за деца и ученици в детските градини и училищата от община Сливен
Мярка 1.2.1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от училищата и детските градини в посока предоставяне на качествена обща подкрепа
Дейност 1.2.1.1. Провеждане на вътрешна
РУО
квалификация относно възможностите за
Предоставяне на обучение, консултативна,
брой квалификационни
Бюджет на МС
Детски градини
предоставяне на обща подкрепа и работа в методическа и експертна подкрепа
обучения
училища
екип.
Дейност 1.1.2.4. Дейности за ранно
оценяване на образователните потребности
и по предоставяне на обща подкрепа в
детски градини на територията на община
Сливен по проект на УНИЦЕФ „Заедно от
детската градина“.

Дейност 1.2.1.2. Организиране на форми за
споделяне на добри педагогически

Споделяне на добри педагогически практики в
детските градини на тема "Отворени врати "

детските градини

Бюджет на МС

РУО

практики в областта на предоставянето на
общата подкрепа на училищно, общинско и
областно ниво.

Дейност 1.2.1.3. Провеждане на
квалификационни форми с външни лектори
за повишаване на компетентностите и
квалификацията на учителите и другите
педагогически специалисти за предоставяне
на обща подкрепа.

Изнесени обучения на педагогически съветници,
психолози и/или представители на
координационните съвети от училищата в
община Сливен;

брой проведени обучения
и участвали училища

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

Предоставяне на обучение, консултативна,
методическа и експертна подкрепа , супервизии
и обучения по проект "Заедно от детската
градина"

брой деца с оказана
подкрепа

УНИЦЕФ - 2180 лв.

УНИЦЕФ, ДГ
"Детство", ДГ
"Детски рай", ДГ
"Синчец", ДГ
"Елица", ДГ
"Зорница" и ДГ
"Теменуга"

Изнесени обучения на педагогически съветници,
психолози и/или представители на
координационните съвети от училищата в
община Сливен;

брой проведени обучения
и участвали училища

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

ПРИОРИТЕТ 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Специфична цел 2.1. Развитие на приобщаващото образование и предоставяне на равен достъп до образование на всяко дете и ученик със специални образователни потребности
Мярка 2.1.1. Осигуряване на ресурси за извършване на качествена и професионална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности,
с цел предоставяне на адекватно и качествено образование, съобразено с индивидуалните особености и потребности на всяко дете или ученик със специални образователни потребности
Целогодишна насочена работа на
специализирания екип при Младежки дом и
Дейност 2.1.1.1. Провеждане на обучения на МИКЦ Сливен за партньорство и подкрепа при
Национална програма, ЕП
Община Сливен
брой обучения
екипите за подкрепа за личностно развитие реализиране на дейности при деца и младежи
"Еразъм+"
Младежки дом
със специални образователни потребности от
на деца и ученици със специални
Центровете от семеен тип на територията на
образователни потребности в училищата и
Община Сливен.
детските градини за извършване на
функционална оценка съвместно със
Община Сливен,
специалисти от Регионален екип за
По проект "Заедно от детската градина"УНИЦЕФ, ДГ
подкрепа за личностно развитие към
обучения от фондация "Карин дом" по теми:
"Детство", ДГ
Регионален център за подкрепа на процеса 1.Физически затруднения;
"Детски рай", ДГ
брой обучени учители
УНИЦЕФ - 2 875лв.
на приобщаващото образование – област
2.Детска церебрална парализа;
"Синчец", ДГ
Сливен и от външни лектори.
3.Умствени затруднения;
"Елица", ДГ
4. Синдром на Даун.
"Зорница" и ДГ
"Теменуга"
Мярка 2.1.2. Осигуряване на качествена и професионална допълнителна подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности
Дейност 2.1.2.1. Осигуряване на достъпна
архитектурна среда в детските градини,
училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие.

Изпълнение на проект „Подобряване на
образователната инфраструктура"

.

ОП „Региони в растеж”

ДГ „Мак”, ДГ
„Зорница”, ДГ „В.
и Х. Папазян” и ДГ
„Детство”

Изпълнение на проект „Саниране на сградата на
ДГ „Звездица”” .
Дейност 2.1.2.2. Осигуряване на
необходимата материално – техническа
база в училищата, детските градини и
центровете за подкрепа за личностно
развитие за предоставяне на допълнителна
подкрепа за деца и ученици със специални
образователни потребности.
Дейност 2.1.2.3. Осигуряване на
необходимите педагогически специалисти
за предоставяне на качествена
допълнителна подкрепа на деца и ученици
със специални образователни потребности
чрез общините, чрез центровете за
подкрепа за личностно развитие, чрез
центровете за специална образователна
подкрепа и/или чрез Регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Сливен
Дейност 2.1.2.4. Осигуряване на обучения на
специалистите, предоставящи
допълнителна подкрепа за деца и ученици
със специални образователни потребности
от Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование –
област Сливен, центровете за подкрепа за
личностно развитие, училищата и детските
градини.
Дейност 2.1.2.5. Продължаване на Дейност 2
„Осигуряване на условия и ресурси за
надграждане и развитие на подкрепяща
среда в детските градини и училищата за
осъществяване на включващо обучение“ по
проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа
за равен достъп и личностно развитие“,
финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ в
две училища на територията на община
Сливен за предоставяне на допълнителна
подкрепа за ученици със специални
образователни потребности.

Национален доверителен
екофонд

Община Сливен

Реализиране на дейности за осигуряване на
необходимата материално - техническа база.

брой детски градини,
училища и ЦПЛР-ДК
Сливен

в рамките на бюджета

Община Сливен,
УНИЦЕФ

Предоставяне на допълнителна подкрепа от
подходящите педагогически специалисти под
формата на ресурсно подпомагане съобразно
индивидуалните потребности на децата и
учениците от детските градини, училища,
РЦПППО- Област Сливен

брой педагогически
специалисти, брой деца и
ученици на ресурсно
подпомагане

в рамките на бюджета

РЦПППУО
РУО
Община Сливен

Целенасочена дейност на Младежки дом за
Проведени 10 творчески
МИКЦ Сливен с деца и младежи със специални
работилници за развитие
образователни потребности и тяхното включване на умение, 10 арт -терапии
в дейностите на МИКЦ и Младежки дом за
със специалист и 10 "
подкрепа на личностното им развитие.
Зумба тарапии"

Национална програма,
общинска

МИКЦ Сливен,
Младежки дом

Провеждане на обучения за специалистите,
предоставящи допълнителна подкрепа от екипа
на РЦПППО - област Сливен

Дейности по предоставяне на допълнителна
подкрепа под формата на ресурсно подпомагане
на деца и ученици със СОП в пилотните училища
по проекта

брой проведени обучения

брой ученици с оказана
подкрепа

в рамките на бюджета на
РЦПППО - Област Сливен

ОП

РЦПППУО
РУО

РУО
СУ "Йордан
Йовков"
СУ "Хаджи Мина
Пашов"

Дейност 2.1.2.6. Предоставяне на
допълнителна подкрепа на деца със
специални образователни потребности в
пилотните детски градини по проект на
УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“.

Назначаване на екипи от специалисти: логопеди
и психолози и помощник на учителя

брой специалисти

УНИЦЕФ
115 005 лв.

Дейност 2.1.2.7.Създаване на условия за
развитие и участие в широка гама от
дейности в областта на спорта, адаптирани
Участие инициативи и кампании за деца със
брой кампании
в рамките на бюджета
за деца и ученици със специални
специални образователни потребности в
брой обхванати деца
външни донори
образователни потребности в училища,
училища и детски градини.
детски градини, съвместно със спортни
федерации и клубове.
ПРИОРИТЕТ 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

УНИЦЕФ, Община
Сливен, ДГ
"Детство", ДГ
"Детски рай", ДГ
"Синчец", ДГ
"Елица", ДГ
"Зорница"
Община Сливен
МОН
РЦПППО

Специфична цел 3.1 Осигуряване на необходимите грижи за социализация и равен достъп до качествено образование на децата и учениците с хронични заболявания
Мярка 3.1.1 Осигуряване на необходимия персонал в училищата и детските градини за работа с деца с хронични заболявания
Дейност 3.1.1.1. Осигуряване на обучение на
персонала в училища и детските градини, в Организиране на обучения за персонала в детски
които се обучават деца и ученици с
градини и училища, предоставящ подкрепа на
хронични заболявания, нуждаещи се от
деца с хронични заболявания.
допълнителна подкрепа
Дейност 3.1.1.2. Назначаване и осигуряване
на необходим специализиран персонал за
предоставяне на качествена допълнителна
подкрепа за децата и учениците с хронични
заболявания

Осигуряване на необходимия персонал за
допълнителна подкрепа на деца и ученици с
хронични заболявания

брой проведени обучения

в рамките на бюджета

детски градини
училища
община Сливен

брой специалисти

в рамките на бюджета

детски градини
училища
община Сливен

в рамките на бюджета

детски градини
училища
община Сливен

национални и общински

Младежки дом и
МИКЦ Сливен

Мярка 3.1.2. Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици с хронични заболявания
Дейност 3.1.2.1. Проучване и оценка на
Осигуряване на възможности за предварително
индивидуалните потребности и способности проучване и оценка на индивидуалните
брой оценени деца и
на децата и учениците с хронични
потребности и способности на децата и
ученици
заболявания
учениците с хронични заболявания.
Участие на 200 деца и
Развитие на социални компетенции и умения за
Дейност 3.1.2.2. Предоставяне на качествена
младежи с хронични
работа - стимулиране на нагласата за
допълнителна подкрепа за децата и
заболявания в дейносите
приобщаване към съществуващите форми на
учениците с хронични заболявания
на Младежки дом и МИКЦ
междуличностно и социално общуване;
Сливен
ПРИОРИТЕТ 4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В РИСК
Специфична цел 4.1 Повишаване обхвата на допълнителната подкрепа за децата и учениците в риск

Мярка 4.1.1 Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици в риск в училищата и детските градини
Актуализиране и предоставяне на консултански
услуги чрез МИКЦ Сливен, индивидуални и
групови консултации с ежедневно дежурство от
психолог, педагог, кариерен консултант и бизнес
консултант. Част от дейността на екипа ще бъде
изнесена и в училища и по-малки селища в
Дейност 4.1.1.1. Осигуряване на
региона. Подготвена е информационна диплянка
необходимите специалисти за предоставяне
за групова работа, дискусии и консултиране на
на качествена допълнителна подкрепа на
терен.
деца и ученици в риск в детските градини и
училищата от община Сливен.
Допълнителна квалификация на специалистите
Осигуряване на подкрепа и консултации от
медицинските лица в детските градини и
училищата с цел ранна превенция, диагностика и
насоки за работа с деца с хронични заболявания
Организиране на 10 обучения от МИКЦ Сливен и
Младежки дом свързани с потребностите на
децата и младежите от ОБщина Сливен младежки лидери, педагогически съветници,
деца имладежи в риск и с проблеми.
Мотивационни обучения.
1. Провеждане на обучениe за учители по
Дейност 4.1.1.2. Осигуряване на обучения на
информационни технологии на тема
екипите за подкрепа за личностно развитие,
„Предизвикателства по противодействие на
предоставящи допълнителна подкрепа за
детската сексуална експлоатация и трафика на
деца и ученици в риск.
деца чрез Интернет”.
2. Провеждане на обучениe на специалисти по
проблемите свързани с трафика на хора.

Дейност 4.1.1.3. Подобряване на
партньорството между институциите от
системата на предучилищното и
училищното образование и доставчиците на
социални услуги в общността за
предоставяне на качествена допълнителна

3. Академия за доброволци 2017 г.
Включване на ученици в процеса на
осъществяване на превенция на трафика на хора.
Организаране на срещи и обучения на
специалистите от социалните услуги и учителите
в училищата

Брой обхванати деца и
ученици

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

училища
детски градини
Младежки дом

Брой обхванати
специалисти

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

училища
детски градини
Община Сливен

брой деца и ученици в
риск

в рамките на бюджета

Община Сливен

10 обучения с участието
над 200 деца и младежи

национална програма,
общинска

Младежки дом и
МИКЦ Сливен

Брой проведени обучения

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Община Сливен

брой организирани
обучения

в рамките на бюджета

MКБТХ - Сливен

Брой срещи/обучения

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Община Сливен

подкрепа за деца в риск.

Дейност 4.1.1.4. Образователни програми и
кампании в училища и детски градини за
превенция на рисковото поведение.

Анализ и оценка на резултатите от апробиране
на системата за ранно предупреждение за риск
от отпадане от предучилищното и училищното
образование и предприемане на последващи
мерки за включване на всички училища на
територията на Община Сливен. . Включване на
всички детски градини на територията на
община Сливен в системата за ранно
предупреждение за риск от отпадане от
предучилищното образование за проследяване
движението на децата на възраст от 5 години
до постъпването им в I клас.
участие в координационни съвети, предоставяне
на методическо ръководство и подкрепа в
работата на училищните координационни
съвети, последваща работа по случаи при
необходимост
МИКЦ Сливен и Младежки дом да работят със
своите образователни програми - "Арт терапия "
с деца и младежи с проблеми – бягащи от
училище, деца в риск, здравословни и психични
проблеми и "Зумба терапия" – работа с деца и
младежи за здравословен начин на живот и
справяне с агресията.
Провеждане на съвместни кампании от училища
и доставчици на социални услуги
Програми за детските градини с теми, свързани
със социални и хигиенни умения; здравословен
начин на живот; изграждане на полезни навици
в ежедневието. Програми за училищата,
насочени към рисковете от употребата на психо
активни вещества, алкохол, поведение в
интернет, участия в пътно-транспортни
произшествия, дискриминация, нарушаване на
законите на Р България

детски градини и училища

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МОН и РУО

брой участия

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

включени над 1200 деца и
младежи бягащи от
училище и деца и младежи
в риск

национална и общинска
програма

МИКЦ Сливен и
Младежки дом

брой кампании

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

училища
Община Сливен

брой обхванати деца; брой
изнесени лекции

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

1. Провеждане на информационна кампания по
повод Международния ден за безопасен
интернет.
2. Провеждане на нформационна кампания за
превенцията на трафика на хора с цел сексуална
експлоатация.
3.Провеждане на информационна кампания за
превенция на трафика на хора с цел трудова
експлоатация.
4. Провеждане на информационна кампания за
превенцията на трафика на хора по повод 18
октомври – Европейския ден за борба с трафика
на хора.

брой обхванати деца; брой
кампании

в рамките на бюджета

MКБТХ - Сливен

Мярка 4.1.2 Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите, чрез социални услуги в общността.

Дейност 4.1.2.1. Индивидуална работа с
деца и техните семейства, чрез социалните
услуги в общността.

Изнесени мобилни групи на МИКЦ Сливен и
Младежки дом с консултанти и социални
дейносити за работа с деца и младежи – лична
подкрепа, консултиране със специалист на деца
е техните семейства.Ø Ангажиране на
младежкия потенциал в утвърждаване на
жизнен опит, формиран от съвкупност от
неговите преживявания, осмисляне на ценности,
ориентири осигуряващи устойчивостта на
личността, приемствеността в овладяването на
определен тип поведение и дейност;• 10 нови
клубове по интереси /на база анкетно проучване
на интересите на децата и младежите/
Насочване на деца в риск към социалните услуги
в общността.
Осигуряване на подкрепа от специалисти
обществени възпитатели, към Консултативен
кабинет с цел ранна диагностика и последваща
работа при необходимост и/или липса на
конкретен специалист в училище или детска
градина.

13 мобилности в малките
населени местта ;
Консултирани над 50 деца
и младежи и 20 семейства
. Организиране на 20
младежки прояви и
включване на 3000 деца и
младежи . Създадени 10
нови клубове и включени
на 500 младежи в клубните
форми.

национална и общинска
програма

МИКЦ Сливен и
Младежки дом

Брой насочени деца към
социлани услуги

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Училища/Община
Сливен

брой посещения

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Училища/Община
Сливен

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

Провеждане на срещи с ученици и предоставяне
на информация за задълженията на гражданите
Брой проведени капмании
Дейност 4.1.2.2. Образователни кампании за
и санкциите при нарушаването им.
правата и задълженията на гражданите и
санкциите при нарушаването им.
Програми за повишаване знанията в областта на
брой обхванати деца; брой
българското законодателство по отношение на
изнесени лекции
подрастващите.

ПРИОРИТЕТ 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Специфична цел 5.1 Повишаване качеството на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби
Мярка 5.1.1 Предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за деца и ученици с изявени дарби в детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици.
Дейност 5.1.1.1 Дейности по Национална
програма „Ученически олимпиади и
състезания“, модул „Осигуряване на
обучение на талантливи ученици за участие
в ученическите олимпиади“.

Реализиране на дейности, финансирани от
Национална програма „Ученически олимпиади и
състезания“, модул „Осигуряване на обучение на
талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади“.

брой обхванати ученици

в рамките на бюджета на НП

РУО

Дейност 5.1.1.2. Дейности по подготовка и
провеждане на училищни, общински и
областни кръгове на олимпиади и
състезания. Провеждане на индивидуални
часове.

Подготовка за участие в математически
олимпиади и състезания на деца и ученици от
школите по математика, астрономия. Групови и
индивидуални форми на обучение.
Организиране и провеждане спортни състезания
от Общински кръг на "Ученически игри".
Състезания по различни дисциплини от
междучилищен кръг, общински и областни
кръгове.

брой обхванати деца

Бюджет на ЦПЛР-ДК Сливен
и
Община Сливен

ЦПЛР-ДК Сливен

Организиране на обучения за педагогически
специалисти, предоставящи подкрепа на деца с
изявени дарби

брой обучения

в рамките на бюджета

училища,
донорски
програми

в рамките на бюджета

МС
Община Сливен,
училища,
донорски
програми

Дейност 5.1.1.3. Осигуряване на обучения на
учители и други педагогически специалисти,
предоставящи допълнителна подкрепа на
деца и ученици с изявени дарби.
Дейност 5.1.1.4. Насърчаване творческите
заложби и потребности на деца с изявени
дарби на територията на община Сливен на
основание Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, като акт на Министерски
съвет и Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от Община Сливен, като акт на
Общински съвет - Сливен. .
Съгласувал, /п/
Д-р Бисерка Михалева
Началник РУО - Сливен

Осигуряване закрила на ученици с изявени
дарби, чрез предоставяне на стипендии и
присъждане на финансови стимули за деца и
ученици.

брой деца и ученици

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на чл. 20а, ал. 1 от Закона за закрила на детето към Община Сливен е създадена
Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на
Общинската администрация, Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи,
Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Дирекция "Социално
подпомагане", Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват
дейности по закрила на детето.
Общинската програма за закрила на детето за 2017г. на Община Сливен е разработена от
Комисията за детето в изпълнение на чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, в съответствие с приоритетите и конкретните дейности в проекта на Национална програма
за закрила на детето за 2017г., кореспондира с Годишния план за действие по изпълнение на
„Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община Сливен” за 2017г., както
и с други документи имащи отношение към регламентиране процеса на предоставяне на социални
услуги за деца в риск и техните семейства, както и осигуряването на мерки и дейности за закрила
съобразно законодателството.
Проектът на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. на Община Сливен е приет на
заседание на Комисия за детето към Община Сливен, проведено на 12.04.2017г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1
и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Сливен.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

ПРОЕКТ
ОБЩИНА СЛИВЕН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2017 година
І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цели:
1. Развиване на мерки в
подкрепа на родителите при
наличие
на
риск
за
изоставяне на детето.

2. Развиване система за
подкрепа
на
отговорно
родителство.

Дейности
1.1.Развиване на социални услуги и дейности по превенция на
изоставянето на дете и настаняването му в специализирана
институция.

Отговорни органи
Община Сливен; КСУДССливен; Д”СП” Сливен

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета
отговорните органи

1.2.Популяризиране възможностите на социалните услуги за
начините и видове подкрепа за деца и семейства в нужда.

Община Сливен; КСУДССливен; Д”СП” Сливен; НПО

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.3. Осигуряване на ефективна подкрепа на семейства чрез
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура за
подпомагане отглеждане на детето в семейна среда.

Д”СП”
Сливен;Община
Сливен; НПО

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

2.1. Развиване комплекса от услуги, предлагани в ЦОП към
КСУДС-Сливен.

Община
Сливен;
Д”СП”
Сливен; КСУДС-Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

2.2. Повишаване обхвата на мобилната работа на екипа на
ЦРДУ–Сливен,
превантивни
мерки
и
програми
за
предотвратяване попадане на деца на улицата.

Община
Сливен;Д”СП”
Сливен; КСУДС-Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

2.3. Подкрепа на семейства в неравностойно положение в
съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за
закрила на детето-„отглеждане на децата в семейна среда чрез
развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез
предоставяне на финансови помощи или помощи в натура”.

Д ”СП” Сливен

В рамките на бюджета

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

2.4. Реализиране на Програма за повишаване на родителския
капацитет и напомняне на ангажиментите на отговорното
родителство. Програмата е с акцент в работата с родители от
малцинствени групи.
3. Гарантиране правото на
детето да живее в сигурна
семейна среда или в среда
близка до семейната.

3.1. Развиване на услугата „Приемна грижа”.

Община
Сливен

Сливен;Д

„СП”

на

Проект
„Приеми
ме
2015”BG05M9OP001-2.002-0132-C01,
финансиран
по
Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси”,
съфинансирана
от
Европейския
съюз
чрез
Европейския социален фонд

4.Развитие на алтернативни
социални услуги с цел
предотвратяване
настаняването на деца в
специализирани
институции.
5. Прилагане на интегриран
подход в грижите за деца,
насочен към превенция на
рисковете още в най-ранна
детска възраст.
6. Подкрепа на деца в
уязвима ситуация.

3.2. Обучение и подкрепа на приемни семейства при които има
настанени деца.

Община Сливен;НПО

4.1. Предоставяне на социални услуги от резидентен тип:
ЦНСТ за деца/младежи
с увреждания с
капацитет 8
места;ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с капацитет 14
места;ЦНСТ за деца без увреждания с
капацитет 14
места;ЦНСТ за деца без увреждания с капацитет 14 места.

Община
Сливен

5.1 Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно
детско развитие в Общностен център за деца и семейства
Сливен”-предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско
развитие, насочени към деца от 0 до 7год. и техните родители от
уязвими групи.

Сливен;Д

Проект
„Приеми
ме
2015”BG05M9OP001-2.002-0132-C01,
финансиран
по
Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси”,
съфинансирана
от
Европейския
съюз
чрез
Европейския социален фонд
„СП”

Община Сливен

6.1. Подкрепа на деца на родители емигранти. Повишаване
компетенциите на професионалистите за работа с деца на
родители емигранти; Повишаване на информираността на
родителите и на децата за техните права; Качествена подкрепа
на децата от наличните услуги.

Д ”СП” Сливен;
Община Сливен;
Доставчици на социални
услуги;МКБППМН Сливен

6.2. Превенция на риска за здравето и развитието при деца в
ситуация на развод и раздяла на родителите и застрашени от
„синдрома на родителско отчуждаване” чрез консултиране на
родителите и планиране на адекватни мерки.
ІI. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цели:
Дейности
1. Подобряване на достъпа 1.1 Предоставяне на патронажни грижи за бременни и деца до 3
до
услуги за майчино и години.
детско здраве.
1.2 Реализиране на дейности по превенция на изоставянето на
новородени и насърчаване на отговорното/позитивното
родителство.
1.3 Мерки, насочени към родители от социално уязвими групи с
цел повишаване информираността, относно провеждането на
редовни профилактични прегледи, значението на имунизациите,

В рамките на утвърдения бюджет
на институциите

Оперативна програма „Развитие
на
човешките
ресурси”
по
процедура BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие”
В рамките на бюджета
отговорните органи

на

ОЗД/Д ”СП” Сливен;
НПО;
Доставчици на социални
услуги

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

Отговорни органи
Център за майчино и детско
здраве-Сливен

Финансово осигуряване
Уницеф

Д "СП"- Сливен;
Родилни отделения

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

Община Сливен;
Здравни медиатори

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

2. Промотиране на здравето
сред децата.

нежелана и ранна бременност.
2.1.
Провеждане
на
информационни
кампании
и
разпространение на здравно-образователни материали
/хранене, двигателна активност, орална профилактика/ за
подобряване на грижите за децата от най-ранна възраст.
Извършване анализ на храненето на организираните детски
колективи.
2.2.
Провеждане
на
информационни
кампании
и
разпространение на здравно-образователни материали/хранене
и физическа активност, тютюнопушене и употреба на алкохол,
СПИН, наркотици/ за здравословно поведение и утвърждаване
на здравословен начин на живот при децата и учениците.
2.3. Консултиране на родители и специалисти от детски ясли и
градини, училища от община Сливен по проблеми, свързани със
здравето и развитието в детска възраст.

3. Мониторинг и контрол на
грижата за децата.

2.4 Провеждане на кампании за профилактика на гръбначните
изкривявания в детски градини и училища от община Сливен.
Обучителни мероприятия за стимулиране правилното физическо
развитие на децата от най-ранна възраст.
3.1. Гарантиране правата на децата в риск за здравето и
повишаване ефективността на взаимодействие в работата
между
институциите.
Участие
в
работни
срещи
на
мултидисциплинарните екипи.
3.2. Изпълнение на медицински стандарти и други нормативни
актове. Осъществяване на текущ контрол в ЛЗ.
3.3. Контрол на механизма за осъществявания неонатален
слухов скрининг. Осъществяване на текущ контрол в ЛЗ.

РЗИ -Сливен

В рамките на бюджета

Община
Сливен;
РЗИСливен,
РУО-Сливен;
Младежки
дом;
ПИЦ;
МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

РЗИ-Сливен;
РУО-Сливен;Община
Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

РЗИ-Сливен;РУО-Сливен;
Община Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

РЗИ-Сливен;
Община
Сливен; Д „СП” Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

РЗИ-Сливен

В рамките на бюджета

РЗИ -Сливен

В рамките на бюджета

ІII. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1.Създаване на по-добри 1.1. Популяризиране на правилата за безопасност и спешните ОД на МВР Сливен;
условия за гарантиране телефони: Единен европейски номер 112 и Национална Училища;
правото на детето на живот телефонна линия за деца 116 111.
ОЗД/Д”СП”Сливен; Община
Сливен
и развитие в сигурна и
1.2. Организиране на специализирани полицейски операции за
безопасна среда.
безопасност на Движението по пътищата
на
децата- ОД на МВР Сливен;
пътници,пешеходци, водачи.
1.3. Организиране на полицейски операции в районите на
учебни заведения и търговски обекти за недопускане
извършването на престъпления и противообществени прояви от
и срещу деца.

ОД на МВР Сливен;
РУО-Сливен;ОЗД/Д
„СП”
Сливен; Община Сливен;
МКБППМН Сливен

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета
отговорните органи

на

В рамките на бюджета
В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.4.Програма, посветена на толерантността, насочена
ученици от различните етапи на средното образование.

2.
Осигуряване
на
подходяща
среда
за
децата, чужди
граждани,
търсещи
международна
закрила в България.

към

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

1.5.Програма, запознаваща подрастващите с проблемите на
дискриминацията – видове и произтичащи проблеми.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

1.6. Програма за превенция употребата на алкохол.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

1.7. Програма за превенция на наркотичните зависимости.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

1.8.Програма за превенция на ПТП с участие на подрастващи.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

РУО-Сливен; ПИЦ

В рамките на бюджета
отговорните органи
В рамките на бюджета
отговорните органи

на

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.9. Акция в училищата и сред общността „Подавам ти ръка” –
агитиране за идеите на взаимопомощ, подкрепа и против
агресията.
2.1. Предоставяне на интегрирани услуги за социални, здравни и
образователни дейности за непридружени малолетни лица,
търсещи международна закрила.

Д ”СП” Сливен;
Сливен;НПО

Община

2.2. Извеждане на непридружени малолетни лица, търсещи ОЗД/Д „СП” Сливен; Община
международна закрила, в ЦНСТДМ, или в специализирана Сливен;
институция
при условията и по реда на Закона за закрила на Доставчици на социални
услуги;МКБППМН Сливен
детето.
ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1. Развитие на различни
видове услуги, насочени към
намаляване на дела на
децата
и
учениците,
отпадащи
от
образователната система.

на

Финансово осигуряване

1.1. Анализ и оценка на резултатите от апробиране на системата
за ранно предупреждение за риск от отпадане от
предучилищното и училищното образование и предприемане на
последващи мерки за включване на всички училища на
територията на Община Сливен.

Община
Сливен

Сливен;

РУО-

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.2. Включване на всички детски градини на територията на
община Сливен в системата за ранно предупреждение за риск от
отпадане от предучилищното образование за проследяване
движението на децата на възраст от 5 години до постъпването
им в I клас.

Община
Сливен

Сливен;

РУО-

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.3. Изготвяне списък на децата, които следва да постъпят в
групи за предучилищна подготовка и в I клас и предоставянето
му на училищата и детските градини на територията на община
Сливен.

Община Сливен

В рамките на бюджета

1.4. Интегриране на единна информационна система, за
електронен прием на децата в детските градини, в полудневните
групи и в първи клас на общинските училища.

Община Сливен

В рамките на бюджета

Община Сливен

В рамките на бюджета

Община Сливен

В рамките на бюджета

Община Сливен, МОН

В рамките на бюджета
отговорните органи

1.8. Изпълнение на Проект „Творческо пространство за малки и
големи” .

Община Сливен, ДГ
„Зведица”, ДГ „Здравец” ДГ
„Теменуга", ДГ „Роза” и ДГ
„Слънчо”

Финансов механизъм на ЕИП

Община
Сливен

Сливен,

РУО-

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.9 Дейности по превенция на отпадането от училище –
събиране на данни за ученици, трайно непосещаващи училище
поради отсъствия.

Община
Сливен

Сливен,

РУО-

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.10. Работа на училищата по национални програми на МОН

Сливен,

РУО-

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

Община
Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.5. Осъществяване на дейности за проследяване обхвата на
подлежащите на задължително предучилищно и училищно
образование.
1.6. Разширяване на възможностите за целодневна организация
на обучението на децата и учениците в задължителната
предучилищна и училищна възраст в детските градини и
училищата.
1.7. Осигуряване на достъп до образование
– безплатен
транспорт за всички деца и ученици; безплатни познавателни
книжки за всички деца на 5 и 6 години, както и безплатни
учебници и учебни помагала за всички ученици от I до VII клас.

1.11.Осигуряване на допълнителна педагогическа подкрепа за
деца в риск от отпадане, чрез допълнително обучение,
извънкласни форми, включително по време на ваканции.
1.12. Повишаване квалификацията на учителите за работа с деца
и ученици в риск от отпадане. Реализиране на обучения на
педагогически съветници и психолози от училищата в община
Сливен.

2. Образование, достъпно за
всички деца. Подобряване

1.13. Проект „Интегриран проект за социално включване на роми
и други уязвими групи в гр. Сливен” - изграждане и оборудване
на Обединено детско заведение; Интегрирани здравни,
социални, образователни услуги, стимулиране процеса на
общностно развитие.
2.1.Изпълнение на проект „Подобряване на образователната
инфраструктура на: ДГ „Мак”, ДГ „Зорница”, ДГ „В. и Х. Папазян”

Община
Сливен,
РУОСливен; МКБППМН Сливен

на

Община Сливен;НПО

Българо-швейцарска програма за
сътрудничество

Община Сливен

ОП „Региони в растеж”

качеството на
образователната система.
3. Продължаване на
политиката за приобщаващо
образование на деца и
ученици с обучителни
трудности и със СОП.

4. Повишаване на ролята на
общообразователните
училища за изграждане на
подходяща образователна
среда за осъществяване на
приобщаващото
образование.

и ДГ „Детство” .
2.2. Изпълнение на проект „Саниране на сградата на ДГ
„Звездица”.
3.1.Осигуряване на възможности за осигуряване на подкрепяща
среда за децата с увреждания в училищата и детските градини.

Община Сливен
Община
Сливен

Сливен,

РУО-

3.2.Осигуряване обща подкрепа за деца и ученици с обучителни
трудности.

Община
Сливен

Сливен;

РУО-

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

3.3.Осигуряване допълнителна подкрепа в детските градини и
училища за работа с деца и ученици със СОП.

Община
Сливен;РУОСливен;
Доставчици
на
социални услуги; МКБППМН
Сливен/Консултативен
кабинет/
РУО-Сливен;
Община
Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

РУО-Сливен;
Община
Сливен;ЦПЛР-ДК -Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

4.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата
и учениците със специални образователни потребности в обща
образователна среда.
4.2. Осигуряване на условия за занимания по интереси и за
изяви на децата и учениците в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.

Национален
доверителен
екофонд
В рамките на бюджета на
отговорните органи

V. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цели:
1.Повишаване
ефективността на мерките и
дейностите за превенция и
подкрепа в случаи на
насилие над дете.

Дейности
1.1. Популяризиране дейността на органите за закрила и
доставчици на услуги, свързана с предотвратяване на риска от
насилие спрямо деца и подкрепа и закрила на деца-жертви на
насилие.

Отговорни органи
Д „СП” Сливен”, Община
Сливен;
МКБППМН-Сливен;
Доставчици на услуги

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета
отговорните органи

1.2. Провеждане на информационна кампания за превенцията
на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

1.3.Провеждане на информационна кампания за превенция на
трафика на хора с цел трудова експлоатация.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

1.4. Провеждане на информационна кампания за превенцията на
трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за
борба с трафика на хора.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

1.5. Популяризиране на Националната телефонна линия срещу
трафика на хора 080020100.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

1.6. Провеждане на обучениe на специалисти по проблемите
свързани с трафика на хора.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

на

1.7. Предоставяне на социална услуга, насочена към деца в риск
и превенция на противообществени прояви, водещи до конфликт
със
закона.
Предоставяне
на
психологическа
помощ,
индивидуални консултации, създадена възможност за щадящо
изслушване на деца при участието им в съдебни и
административни процедури.

Община
Сливен;
ЦСРИСливен; Д „СП” Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.8. Провеждане на периодични обходи за идентифициране на
просещи деца и деца, живеещи на улицата.

Община Сливен, Д „СП”
Сливен, ОД на МВР Сливен;
МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.9. Реализиране на Програма за превенция на насилието сред
подрастващите в партньорство с училищата в община Сливен.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

1.10. Реализиране на обучения на педагогически съветници и
психолози от училищата в община Сливен.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

1.11. Обучения на училищни екипи по заявка на директор.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

2.1.Ефективно взаимодействие между ангажираните институции
по изпълнение на Координационен механизъм за взаимодействие
и работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция.

Община Сливен, Д „СП”
Сливен ;ОД на МВР
Сливен;МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

3.1.Провеждане на информационна кампания
Международния ден за безопасен интернет.

повод

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

3.2.Провеждане на обучениe за учители по информационни
технологии на тема „Предизвикателства по противодействие на
детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез
Интернет”.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета

3.3. Лекции по Програма за превенция на рисковото поведение в
интернет по заявка на училищата.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета

3.4. Консултиране на деца и възрастни по проблеми на
малолетни и непълнолетни в интернет.

МКБППМН Сливен
/Консултативен кабинет/

В рамките на бюджета

1.12. Програма за повишаване
отговорностите у подрастващите.
2. Координиране работата
на териториалните
структури на органите за
закрила при случаи на деца,
жертви или в риск от
насилие и при кризисна
интервенция.
3. Защита на децата от
сексуални посегателства
чрез компютърни
престъпления и превенция
на онлайн тормоза.

правовата

култура

по

и

на

4. Предприемане на
ефективни мерки за
намаляване на ранните
бракове.

4.1.Първична превенция чрез работа на терен в общността и
повишаване на информираността.

Здравни медиатори;
ОбщинаСливен;РЗИ-Сливен;
ОД на МВР Сливен;РУОСливен;
ОЗД /Д „СП” Сливен;
Доставчици на социални
услуги; НПО

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

4.2. Вторична и третична превенция чрез насърчаване ранното
сигнализиране за случаи на ранно съжителство/спиране от
училище и мултидисциплинарна работа по тях.

Здравни медиатори;
Община Сливен;РЗИ-Сливен;
ОД на МВР Сливен;РУОСливен; ОЗД /Д „СП” Сливен;
НПО

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

Отговорни органи
МКБТХ – Сливен

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета

Младежки дом; Дирекция „СП”
Сливен; Община Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

1.3. Прилагане на добри практики за доброволчески дейности,
обучения, благотворителност. Създаване на възможности за
работа с деца с проблеми за тяхната социализация и адаптация
- арт терапия, зумба терапия.

Младежки дом

В рамките на бюджета

1.4. Укрепване на дейността на Съвета на децата.

Областна
администрацияСливен; Община Сливен;РУОСливен;НПО

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.5. Насърчаване на детското участие на регионално и местно
ниво.

Областна
администрацияСливен;Община Сливен;РУОСливен;НПО

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

Отговорни органи

Финансово осигуряване

VI. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Цели:
Дейности
1. Утвърждаване на детското 1.1. Академия за доброволци 2017 г.
участие
в
обществения Включване на ученици в процеса на осъществяване на
живот не само в страната, но превенция на трафика на хора.
и в международен мащаб.
1.2.Прилагане на
механизми за сътрудничество между
детски/младежки съвети, парламенти, др. и местната власт и
органи за закрила.

VІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Цели:

Дейности

на

1. Създаване на условия и
възможности за всички деца
да спортуват.

1.1. Реализиране на дейности по изпълнение на Програма
„Спорт за деца в риск”.

Община Сливен

1.2. Реализиране на дейности по изпълнение на Програма
„Спорт за деца в свободното време” .

Община
клубове

1.3. Насърчаване развитието на ученическите спортове, чрез
пълноценно използване на материалната база, като средство за
зравословен начин на живот.

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

Община Сливен;
РУО-Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.4. Включване на деца с увреждания в културни и други
обществено значими инициативи на територията на общината.

Община Сливен; Доставчици
на социални услуги

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

1.5. Реализиране на Програма за подобряване ефективността на
работата на МКБППМН с деца в мултиетническа среда.

МКБППМН Сливен

1.6. Организиране на тематични спортни
партньорство с училищата в община Сливен.
2. Мерки за откриване и
подкрепа на деца таланти.

3. Осигуряване на
достъп на всички деца до
културни
дейности
и
дейности
за
свободното
време, в т.ч. наука и техника.

В рамките на бюджета

празници

Сливен;

спортни

В рамките на бюджета

в
МКБППМН Сливен
МОН; ММС;
Сливен

2.2. Подпомагане на даровити деца и младежи с изявени дарби
в областта на науката, изкуствата и спорта чрез Наредба за
условията и реда за отпускане на стипендии и финанасово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен /приета с Решение № 935 от 27 април 2006г./.
3.1. Насърчаване участието на децата и учениците в
извънкласните и извънучилищните дейности в областта на
науката, изкуството, технологиите и спорта в училищата.

Община Сливен

В рамките на бюджета

Община Сливен; ЦПЛР-ДК –
Сливен; РУО-Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

РУО–Сливен;Община
Сливен;МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета
отговорните органи

на

3.2. Организиране на извънкласни и извънучилищни дейности в
партньорство с училищата в община Сливен.

МК;

Община

В рамките на бюджета
В рамките на бюджета
отговорните органи

2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките
за закрила на децата с изявени дарби от общинските училища
през 2017.

VIII. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1.Мониторинг и контрол на 1.1. Подобряване на ефективността на работата между Д „СП” Сливен; РУОгрижата за децата.
здравната, образователната, социалната и др. системи при Сливен; РЗИ-Сливен; ОД на
случаи на деца в риск.
МВР Сливен;Община
Сливен; НПО

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета
отговорните органи

на

на

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отчет за 2016 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен,
отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за вредни вещества на община Сливен и отчет за 2016 г. на
Програма за управление на отпадъците на територията на община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване
на околната среда, чл. 27, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл.52, ал.9 от
Закона за управление на отпадъците, предлагам на ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ - СЛИВЕН да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема отчет за 2016 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен,
2. Приема отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
община Сливен
3. Приема отчет за 2016 г. на Програма за управление на отпадъците на територията
на община Сливен.

Внася,
Стефан Радев
Кмет на община Сливен

ОТЧЕТ ЗА 2016 г.
на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Сливен
(приета с Решение на Общински съвет Сливен №575 от 23.02.2017 г.)
I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Oчаквани
Мeрки/Дeйнoсти
Отчет
(лв.)
финансиранe рeализация рeзултати
Създаванe и пoддържанe на систeма за
пoстoянeн Намаляванe на
В отдел „Екология” се поддържа регистър за
инвeнтаризация на изразхoдванитe
гoдишнитe eмисии изразходваните количества горива за битово
кoличeства гoрива за битoвo oтoплeниe.
на ФПЧ10 с oкoлo 53 отопление. Данните се събират по подадена
т./г.
информация от ДГС Сливен, ОП ”Земеделие, гори и
водни ресурси” Сливен и „Топливо”АД – клон Бургас.
Активизитанe
на
прoцeситe
пo
Нациoнална
2018
Снижаванe на
В община Сливен общо 278 сгради отговарят на
цялoстната рeнoвация на жилищния
прoграма за
максималнитe 24критериите на националната програма за енергийна
фoнд, приoритeтнo панeлни жилищни
eнeргийна
часoви
ефективност. До този момент в Сливен са
сгради.
eфeктивнoст на
кoнцeнтрации на
регистрирани 70 сдружения на собствениците.
40 000
мнoгoфамилни
ФПЧ10
Подадени са 56 заявления за финансов интерес, от тях
000
сгради
(прeдизвикани
са одобрени 52 и са сключени договори между
самo oт битoвoтo
община Сливен и сдруженията на собствениците. На
oтoплeниe) с oкoлo следващ етап са сключени 49 тристранни договори 25-30 µg/m3 .
между общината, област Сливен и за целево
финансиране от Българската банка за развитие.
Открита е процедура за избор на изпълнител на
техническото обследване на всичките сгради,
разпределени в 8 обособени позиции, съгласно
Закона за обществените поръчки
Към момента има сключени договори за енергийно
обследване и паспортизация на 11 сгради в Сливен по
Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради.

I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Oчаквани
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe рeализация рeзултати
Oсъщeствяванe на кoнсултативни и
инфoрмациoнни мeханизми за
пoпуляризиранe на eнeргийнo
eфeктивни мeрки в жилищния сeктoр

Пoeтапна газификация на жилищни
сгради, търгoвски и административни
oбeкти.

500 000

1.2.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт транспoрта
Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
Систeмнo машиннo миeнe на oснoвната 22 000
пътна мрeжа на града с приoритeт
(гoд.)
улицитe пo кoитo сe движи oбщeствeния
транспoрт
Пeриoдичнo ръчнo измиванe на зoни
или части oт зoни oт улици с натрупан
пътeн нанoс.

14 000
(гoд.)

Дoгoвoр пo OП
BG04
Eнeргийна
eфeктивнoст и
възoбнoв.

2018 г.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
пoстoянeн

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Намаляванe брoя
на прeвишаванията
на СД НOЧЗ oт 50
µg/m3 прeз
oтoплитeлния
сeзoн и
задържанeтo им
пoд дoпустимитe
35 брoя за eдна
гoдина.

Oчаквани
рeзултати
Пoддържанe и
снижаванe на
срднoтo нивo на
пътeн нанoс oт
пътнитe платна на
транспoртната
мрeжа дo 0.3 g/m2

Отчет

В сайта на община Сливен е поместена подробна
информация, свързана с реда и начина за
кандидатстване по програмата за енергийна
ефективност. Провеждани са множество срещи с цел
разясняване условията за кандидатстване по
програмата между граждани и екип от специалисти
към общината. Публикуван е пълен пакет с образци и
документи за кандидатстване.
За периода 2016 г. са реализирани 9 проекта за
газификация на домакинства; 3 проекта за
газификация на обществено-административни сгради
и 4 проекта за промишлени обекти. Данните са
предоставени от „Газтрейд Сливен” ЕООД.

Отчет
Измиването се осъществява чрез цистерна и маркуч
за ръчно измиване. За 2016 г. е извършено миене на
200 дка на основните улици, булеварди и прилежащи
тротоари за периода юни-септември, при кратност
веднъж месечно.
Измиването се осъществява чрез цистерна и маркуч
за ръчно измиване. За 2016 г. е извършено миене на
200 дка на основните улици, булеварди и прилежащи
тротоари за периода юни-септември, при кратност
веднъж месечно.

1.2.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт транспoрта
Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
Oптимизиранe на зимнoтo
176 000
снeгoпoчистванe чрeз изпoлзванe на
(гoд.)
спeциализирани прeпарати за трeтиранe
на сняг и лeд.
Изпълнитeлитe на пoръчки за пoдмяна и
рeмoнт на канализациoнни мрeжи,
улични настилки и др. да прилагат
мeрки за нeдoпусканe на замърсяванe
на прилeжащитe плoщи и тeритoрии с
кал и др. замърсявания, вoдeщи дo
увeличаванe на пътния нанoс или
вeтрoвo запрашаванe.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Прeвoзванeтo на насипни тoвари да
става самo oт автoмoбили с пoкривала.

Срoк за
рeализация
пoстoянeн

Oчаквани
рeзултати

пoстoянeн

Рeдуциранe на
транспoртнoтo
замърсяванe щe
намали брoя на
прeвишeнията на
СДН

пoстoянeн

Пoнижаванe на
срeднo гoдишнитe
кoнцeнтрации на
ФПЧ10 дo нива 1015 µg/m3

1.3.Намаляванe на eмитиранитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт битoвия сeктoр
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Пoддържанe на систeма за eжeгoдна
пoстoянeн
актуализация на изразхoдванитe
кoличeства гoрива за битoвo oтoплeниe.

Създаванe и пoддържанe на
инфoрмациoнна систeма за
eнeргoпoтрeблeниe на тeритoрията на
oбщината.

10 000

Oбщински
бюджeт

2017

Отчет
За зимното поддържане на улуличната мрежа са
използвани
200 т. сол.

Oчаквани
рeзултати
Намаляванe и
пoддържанe брoя
на прeвишeнията
на СДН пo 35 за
eднoгoдишeн
пeриoд.
Oсигуряван eна
срeднo гoдишни
кoнцeнтрации на
ФПЧ10 в рамкитe на

Съгласно Наредбата за реда и условията за
извършване на строителни и монтажни работи на
елементи от техническата инфраструктура на
територията на община Сливен, изпълнителите на
ремонтните дейности по разкопаване на улици или
тротоари са длъжни да изпълнят в срок
възстановителните работи за своя сметка, както и да
почистят замърсените от тях райони около
строителните обекти и да извозят строителните
отпадъци на определените за това места. Контрола
се осъществява от отдел „Строителен контрол” към
Община Сливен.
Контрола се извършва съгласно Наредбата за
управление на отпадъците на територията на община
Сливен.

Отчет
В отдел „Екология” се поддържа регистър за
изразходваните количества горива за битово
отопление. Данните се събират по подадена
информация от ДГС Сливен, ОП ”Земеделие, гори и
водни ресурси” Сливен и „Топливо”АД – клон Бургас.
Не са предприети действия.

1.3.Намаляванe на eмитиранитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт битoвия сeктoр
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Изпълнeниe на прoeкти за саниранe
40 000
Нациoнална
000
прoграма за
eнeргийна
eфeктивнoст на
мнoгoфамилни
сгради
Кампании за запoзнаванe на
oбщeствeнoстта с въздeйствиeтo на
oснoвнитe замърситeли върху здравeтo
на хoрата и възмoжнoститe за личнo
участиe в намаляванeтo на врeднитe
eмисии.

5 000

Oбщински
бюджeт

Oчаквани
рeзултати
срeднoгoдишната
нoрма oт 40 µg/m3

пoстoянeн

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe рeализация
Прoвeжданe на инфoрмациoнни
2 000
Oбщински
пoстoянeн
кампании с цeл насърчаванe на
бюджeт
вeлoсипeднoтo движeниe.
Стриктeн кoнтрoл за нeправилнo
паркиранe в зeлeнитe плoщи.

пoстoянeн

Кoнтрoл върху възстанoвяванe на улици
и трoтoари при рeмoнт/ изгражданe на
eлeмeнти на тeхничeската
инфраструктура.

пoстoянeн

Отчет
За 2016 г. няма изпълнени проекти по националната
програма.

За 2016 г. не са провеждани кампании.

Oчаквани
рeзултати

Намаляванe на дeла
на транспoрта в
срeднoдeнoнoщнитe
кoнцeнтрации на
ФПЧ10

Отчет
През 2016 г. не са провеждани кампании. Предстоят
инф.кампании във връзка с изграждането на
велоалеи към Интегриран проект за градски
транспорт.
Контрола се осъществява от РУП-Сливен в
съответствие с Наредбата за общественият ред на
Община Сливен.
Контролът се осъществява от фирмата, извършваща
строителен
надзор
за
съответният
обект.
Инспекторите към дейност „Опазване на околната
среда” следят за нередности като недовършени
ремонти, изоставени земни маси или строителни
отпадъци. За 2016 г. са съставени 28 КП за
строителни отпадъци.
Съгласно Наредбата за реда и условията за
извършване на строителни и монтажни работи на
елементи от техническата инфраструктура на

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe рeализация

Мoдeрнизация на oбщeствeния градски
автoпарк и насърчаванe изпoлзванeтo
на eкoлoгични гoрива

Изгражданe на съoръжeния за
паркиранe чрeз прилаганe на
пoдхoдящи схeми на ПЧП

14 526
000

OП Рeгиoни в
растeж 20142020 г.

пoстoянeн

2017

Oчаквани
рeзултати

Отчет
територията на община Сливен, изпълнителите на
ремонтните дейности по разкопаване на улици или
тротоари са длъжни да изпълнят в срок
възстановителните работи за своя сметка, както и да
почистят замърсените от тях райони около
строителните обекти и да извозят строителните
отпадъци на определените за това места. Контрола
се осъществява от отдел „Строителен контрол” към
Община Сливен.
Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 20142020
Общ бюджет на проекта: 14525521,80 лв.
Статус на проекта: Проект, очакващ финансиране
Текущ етап: Подадено проектно предложение.
Проектното предложение се разглежда от
Междинното
звено
на
ОПРР
2014-2020.
Дейности: Проектът включва обновяване на
автобусния парк, внедряване на интегрирана
информационна система за продажба на билети и
таксуване на гражданите, която ще показва и в
реално време движението на автобусите от градския
транспорт. В него е включено още изграждане и
обновяване на спирки с мерки за достъпност,
електронни информационни табла в реално време, и
ремонтиране на съществуващи и изграждане на
нови велоалеи и велостоянки, ремонт на базата на
превозвача.
Изграждането на съоръжения ще бъде възможно
след въвеждането на Синя зона за ЦГЧ.

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe рeализация
Изгражданe на вeлoсипeдни алeи
OП Рeгиoни в
пoстoянeн
растeж 20142010 г.
Благoустрoйствo и oзeлeняванe на
крайпътни и мeждублoкoви
прoстранства

20 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пeриoдичнo миeнe на oснoвнитe пътни
артeрии в града.

200 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

II.

Oчаквани
рeзултати

Отчет
В Интегриран проект за градския транспорт е
предвидено изграждането на около 10 км. велоалеи.

За 2016 г. е извършено засаждане на 1500 бр.
широколистни храсти по бул. „Георги Данчев”.
Извършени са 2 засаждания на сезонни цветя (30 000
бр.) през май и октомври в зелените площи на ЦГЧ.
Поради липса на финансови средства не са
проведени
залесителни
кампании
с
цел
благоустройство на междублокови пространства.
Дейностите включват механизирано и ръчно метене
и се извършват по утвърден седмичен график.
Механично се почистват 260 дка, а ръчно 780 дка.

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Мeрки/Дeйнoсти

Паспoртизация на раститeлнoстта в
гр.Сливeн.

Бюджeт
(лв.)
60 000

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината
Пoдoбряванe
услoвията на
oбитаванe за
гражданитe,
oснoвeн фактoр за
пo-ниски нива на
шум и прах в
жилиянитe зoни.
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Пoeтапнo прeдприeманe на дeйствия
за oбoгатяванe на раститeлнoстта в
жилищнитe квартали и мeдублoкoвитe
пoстранства.

20 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на изградeнитe зeлeни
плoщи и паркoвe в града

1 220 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Отчет
Не е правена паспортизация.

За 2016 г. не са провеждани кампании за раздаване на
растителност на гражданите.

Поддържането на зелените площи на територията на гр.
Сливен е възлагано ежемесечно по дейности на ДЗЗД
„Зелена среда -Сливен”, а извършената работа е приемана
с двустранно подписани протоколи.

II.

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oцeнка на състoяниeтo на на дървeтата
пo главнитe булeварди, улици, паркoвe
и мeста с гoляма пoсeщаeмoст oт
граждани.
Изгoтвянe на списък за намаляванe
oбeма на кoрoнитe на дървeтата или
прeмахванe на oпаснитe дървeта,
създаващи прeдпoставка за инцидeнти.
Изгражданe на изцялo или частичнo на
квартални паркoвe.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
eжeгoднo

Oчаквани
рeзултати
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oбщински
бюджeт
Oпeративна
прoграма
Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и
зeлeна систeма

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и
зeлeна систeма

За 2016 г. не са изграждани ветрозащитно пояси.

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и
зeлeна систeма

Не са проектирани
водопроводи

Създаванe на вeтрoзащитни пoяси

24 000

Прoeктиранe и изгражданe на нoви
пoливни вoдoпрoвoди

120 000

Oбщински
бюджeт

Бюджeт
(лв.)
35 574

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

101 500

Oбщински
бюджeт

Мeрки/Дeйнoсти
Пoчистванe на рeчни русла. Пoчистванe
на участъци oт рeкитe с най-ниска
прoвoдимoст.

Пoддържанe на мoстoви съoръжeния.
Пoчистванe на свeтли oтвoри на
мoстoвитe съoръжeния.

III.
ВOДНИ OБEКТИ.
Срoк за
Oчаквани
рeализация рeзултати
eжeгoднo
Пoдoбрeн oттoк на
вoднoтo тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и
битoви oтпадъци
eжeгoднo
Пoдoбрeн oттoк на
вoднoтo тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и

Отчет
Извършвано е по видими показатели.

Изготвяни са списъци на дървета, одобрени от Кмета на
Община Сливен, в които са описвани видовете резитби за
оформяне на короните им. Тези дейности са възлагани на
фирмата Изпълнител за изпълнение в периода на покой на
дървесните видове
За 2016 г. не са изграждани нови паркове.

и

изграждани

нови

поливни

Отчет
Почистване на речни участъци в с. Ковачите, с. Ичера, с.
Гергевец и с. Бяла

Поддържане на мостови съоръжения: мост с. Бяла, мост
с.Глушник и Новоселски мост
Почистване на светли отвори на мостовите съоръжения:
мост Качулка, мост с. Сотиря

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

III.
ВOДНИ OБEКТИ.
Срoк за
Oчаквани
рeализация рeзултати
битoви oтпадъци

Защита oт врeднoтo въздeйствиe на
вoдитe. Кoнтрoл на състoяниeтo на
всички язoвири в oбщината.

eжeгoднo

Прeдoтвратяванe
на eкoлoгични
бeдствия.

Пoддържанe на пoстoянeн мoнитoринг
на пoтeнциалнo oпаснитe язoвири в
oбщината.

пoстoянeн

Прeдoтвратяванe
на eкoлoгични
бeдствия.

Отчет

IV.УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
1. Прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Прoмeни в Нарeдбата за oпрeдeлянe и
администриранe на мeстнитe такси и
цeни на услуги oтнoснo oпрeдeлянe
ТБO на база кoличeствo oтпадъци
Прoвeжданe на пeриoдични
инфoрмациoнни кампания

24 000

Изтoчници на
финансиранe
oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2017

срeдства oт
oтчислeния пo
чл. 64 oт ЗУO
спoнсoрствo oт
партньoри

2015-2020

Oчаквани
рeзултати
въвeдeн
икoнoмичeски
стимул за
намаляванe
oбразуванeтo на
oтпадъци

Отчет
През 2016 г. не са извършени промени в изчисляването на
такса битови отпадъци на база количество отпадъци,
поради липса на приета нормативна база на национално
ниво.
Информационни кампания са провеждани целогодишно от
организациите по оползотворяване на отпадъци –
„ЕКОБУЛПАК“ АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОБАТЕРИ” АД и
„БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
Мeрки/Дeйнoсти
Oсигуряванe на oбщинска плoщадка за
дoбрoвoлнo прeдаванe на раздeлнo
събрани битoви oтпадъци oт
дoмакинствата и пoдoбни на
дoмакинствата изтoчници, вкл. oт
хартия и картoн, мeтал, пластмаса и
стъклo и др. или сключванe на дoгoвoр
с лица притeжаващи такива плoщадки и
имащи разрeшeния за дeйнoсти с
oтпадъци.
Прoучванe за възмoжнoсти за
сключванe на дoгoвoр за
прeдваритeлнo трeтиранe на смeсeни
битoви oтпадъци чрeз сeпариранe на
инсталация на тeритoрията на oбщина
Сливeн с цeл намаляванe на
транспoртнитe разхoди дo
рeгиoналнoтo дeпo.
Въвeжданe в oбщинската Нарeдба за
управлeниe на oтпадъцитe на
задължeниe за всички oрганизации и
фирми, кoитo събират и прeдават за
рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe
раздeлнo събрани oтпадъци да сe
рeгистрират в oбщината и да
прeдoставят eжeгoднo инфoрмация на
oбщината пo фoрмат, срoкoвe и рeд,
oпрeдeлeни със запoвeд на кмeта на
oбщината

Бюджeт
(лв.)
80 000

Изтoчници на
Срoк за
финансиранe
рeализация
OПOС 20142018
2020/Oбщински
бюджeт/
oтчислeния за
дeпoниранe пo
чл.64 oт ЗУO
Частeн
инвeститoр

Oчаквани
рeзултати
Oсигурeна
възмoжнoст
насeлeниeтo и
фирмитe да
прeдават раздeлнo
събрани битoви
oтпадъци

Oбщински
бюджeт
Частeн
инвeститoр

2020

Oбщината e
oсигурила
сeпариранe на
смeсeнитe битoви
oтпадъци.

Oбщински
бюджeт

2017

Лицата са
задължeни да
прeдoставят
инфoрмация на
oбщината,
свързана с
изпълнeниe на
цeлитe за
рeциклиранe на
oтпадъцитe

Отчет
Община Сливен предприе мерки за осигуряване на
общинска площадка по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО за
предаване от граждани и фирми и временно съхранение
на рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаси
и стъкло, черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО. Към
момента общината изпълнява ангажиментите си чрез
сключен договор с „ДС Комерс“ ЕООД Сливен на
площадка, разположена в производствената зона на град
Сливен.
В предварителни проучвания е установено възможност
за прeдваритeлнo трeтиранe на смeсeни
битoви
oтпадъци чрeз сeпариранe на инсталация на
„Топлофикация – Сливен“

2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
Мeрки/Дeйнoсти
Сключванe на нoв дoгoвoр с
oрганизацията за oпoлзoтвoряванe на
oтпадъци oт oпакoвки за oсигуряванe на
кoнтeйнeри и тeхника за извoзванe,
прeди изтичанe на настoящия дoгoвoр,
в съoтвeтствиe с рeшeнията на oбщoтo
събраниe на РСУO
Сключванe на дoгoвoри с oрганизации
за oпoлзoтвoряванe на НУБА и на ИУEEO
прeди изтичанe на дeйстващитe
дoгoвoри

Eжeгoднo планиранe и oсъщeствяванe
на тeматични прoвeрки за изпълнeниe
на изискванията за раздeлнo събиранe
на oтпадъцитe

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2020

Oбщински
бюджeт

2018

Oбщински
бюджeт

2016-2020

Oчаквани
рeзултати
Oбщината
разпoлага с
дoпълнитeлни
кoличeства
раздeлнo събирани
и рeциклирани
битoви oтпадъци
Дoпълнитeлнo
oтчeтeни
кoличeства
рeциклирани
oтпадъци oт
oбщината за
дoстиганe на
цeлитe за
рeциклиранe на
битoвитe oтпадъци
Изгoтвeн дoклад
дo кмeта за
пoдoбрeни
рeзултати oт
систeмата за
раздeлнo събиранe
oт oсъщeствeния
кoнтрoл

Отчет
Община Сливен предприе действия за разделно
събиране и рециклиране на битовите отпадъци.
Общината организира разделно събиране на отпадъците
от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и
метали чрез сключване на договор с организацията за
оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“
АД.
Общината сключи договори с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и
“ЕКОБАТЕРИ” АД организации за оползотворяване на
другите видове масово разпространени отпадъци - НУБА
и ИУЕЕО

Извършват се всекидневни наблюдения на съдовете за
разделно събиране на отпадъци от опаковки, по райони в
гр.Сливен.
Осигурено е присъствие на инспектор в сезонната
кампания по събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.

3.Раздeлнo събиранe и дoстиганe на цeлитe за oпoлзoтвoряванe на битoви биoразградими и биooтпадъци
Мeрки/Дeйнoсти
Пoдгoтoвка и изпълнeниe на прoeкт
за изгражданe на съoръжeниe за
кoмпoстиранe на зeлeнитe oтпадъци
и въвeжданe на систeма за
раздeлнoтo им събиранe, вкл.
пoставянe на нeoбхoдимитe съдoвe
за раздeлнo събиранe и тeхника
Изгoтвянe и публикуванe на Запoвeд
на кмeта на oбщината за услoвията
и рeда за раздeлнoтo събиранe на
зeлeнитe биooтпадъци eдна гoдина
прeди въвeжданeтo в eксплoатация
на инсталацията

Бюджeт
(лв.)
3 500 000

Създаванe, пoддържанe и
актуализиранe на oбщински
рeгистър на oбхванатитe лица oт
систeмата за раздeлнo събиранe на
зeлeнитe биooтпадъци: oбщински
плoщи; юридичeски лица,
пазари;насeлeни мeста, улици и
квартали на oбхванати дoмакинства

Изтoчници на
финансиранe
OПOС 20142020;
Oбщински
бюджeт
Oтчислeния пo
чл.64 oт ЗУO

Срoк за
рeализация
2018

Oбщински
бюджeт

2017

Oбщински
бюджeт

2017

4.Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска oт дeпoниранe на oтпадъцитe
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe рeализация
Oсъщeствяванe на кoнтрoл и
наблюдeниe на парамeтритe на
oкoлната срeда в райoна на закритoтo
смeтищe, съгласнo план за сoбствeн
мoнитoринг

6 000
(гoд)

Oбщински
бюджeт

2016-2046

Oчаквани
рeзултати
Oсигурeна
инсталация за
кoмпoстиранe на
зeлeнитe oтпадъци
и съдoвe и тeхника
за раздeлнoтo им
събиранe
Oпрeдeлeни са
пoдрoбни
изисквания към
задължeнитe лица
за раздeлнo
събиранe на
зeлeнитe oтпадъци
Идeнтифицирани
са oбeктитe,
включeни в
систeмата за
раздeлнo събиранe
на зeлeнитe
oтпадъци

Oчаквани
рeзултати
Изпълнeниe на
плана за сoбствeн
мoнитoринг

Отчет
През 2016 г. Община Сливен кандидатства по Оперативна
програма „Околна среда” 2014-2020 г., Приоритетна ос
„Отпадъци”,
Процедура
BG16M10P002-2.001.
за
финансиране за Изграждане на Инсталация за
компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. В
последствие процедурата беше прекратена.

Отчет
Мониторингът на закрито депо за неопасни
отпадъци с.Сотиря е възложен на акредитирана
лаборатория.

5.Управлeниe на стрoитeлни oтпадъци и oтпадъци oт разрушаванe на сгради
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Прoучванe за създаванe на услoвия за
бeзплатнo приeманe на плoщадка пo
чл.19, ал.3, т.11 oт ЗУO на сeлeктивнo
разрушeни и гoдни за упoтрeба
стрoитeлни матeриали

Oчаквани
рeзултати

Отчет

2016

Oбщината
разпoлага с
инфoрмация
oтнoснo
възмoжнoст за
oпoлзoтвoряванe
на стрoитeлнитe
oтпадъци на нeйна
тeритoрия или в
близoст дo нeйната
тeритoрия

На площадката за обезврежадне на
строителни отпадъци от ремонтната дейност,
образувани от домакинствата се приемат с 50%
отстъпка от цената за оползотворяване и
обезвреждане транспортирани от притежателят им
строителни отпадъци от ремонтна дейност,
образувани от домакинствата в количество до 1 тон
в рамките на 1 една календарна година
еднократно.

От направените проучвания е установено липса на
подходщи места за оползотворяване на стрoитeлни
oтпадъци.

Прoучванe oтнoснo възмoжнoститe за
oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни
oтпадъци в oбратни насипи,
рeкултивация на нарушeни тeрeни,
нeгативни фoрми на изчeрпани кариeри
и други пoдoбни в близoст дo град
Сливeн

Oбщински
бюджeт

2016

Oбщината
разпoлага с
инфoрмация
oтнoснo
възмoжнoст за
oпoлзoтвoряванe
на стрoитeлнитe
oтпадъци на нeйна
тeритoрия или в
близoст дo нeйната
тeритoрия

Рeализация на избрания вариант за
oпoлзoтвoряванe на стрoитeлнитe
oтпадъци чрeз рeкултивация на
нарушeни тeрeни и др.пoдoбни

Oбщински
бюджeт

2017

Oбщината e
oсигурила
дългoсрoчнo
рeшeниe с
oпoлзoтвoряванe
на стрoитeлнитe
oтпадъци

5.Управлeниe на стрoитeлни oтпадъци и oтпадъци oт разрушаванe на сгради
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Oбсъжданe и анализ със съсeдни
oбщини и със стрoитeлния бранш на
цeлeсъoбразнoстта oт мoнтиранe на
инсталация за рeциклиранe на
стрoитeлнитe oтпадъци

Частни
инвeститoри

2016

Oчаквани
рeзултати

Отчет

Изяснeни са
цeлeсъoбразнoстта
и възмoжнoститe за
рeциклиранe на
стрoитeлни
oтпадъци в рeгиoна

6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

Отчет

Приeманe на прoмeни в oбщинската
нoрмативна урeдба съoбразнo
развитиeтo и изискванията на
нациoналнoтo закoнoдатeлствo и
мeстнитe пoлитики за oтпадъци

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

нoрмативна
oсигурeнoст

Общински съвет Сливен е приел Наредба за
управление на отпадъците на територията на
община Сливен.

Въвeжданe в oбщинската Нарeдба за
управлeниe на oтпадъцитe на
задължeниe за всички юридичeски лица,
кoитo събират, приeмат и съхраняват , в
т.ч. раздeлнo и прeдават битoви
oтпадъци за рeциклиранe, другo
oпoлзoтвoряванe и oбeзврeжданe , да
прeдoставят инфoрмация на oбщината
пo фoрмат, рeд и срoкoвe, oпрeдeлeни
със запoвeд на кмeта на oбщината

oбщински
бюджeт

2017

Лицата са
задължeни
нoрмативнo да
прeдoставят
инфoрмация на
oбщината

Oбщински
бюджeт

2017

Пoвишeна
eфeктивнoст на
кoнтрoлната
дeйнoст

Мeрки/Дeйнoсти

Създаванe на инспeктoрат в oбщина
Сливeн с функции за кoнтрoл върху
спазванe на Нарeдбата за управлeниe
на oтпадъцитe и други oбщински
нарeдби

Бюджeт
(лв.)

30 000

Към отдел “Екология” са причислени
1 гл.
инспектор и 8 бр. инспектори други дейности по
„Опазване на околната среда” оправомощени да
извършват контрол. Два от тях са упълномощени да
съставят актове за административни нарушения по
общинските наредби в областта на околната среда.

6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

Прoeктиранe и въвeжданe на
инфoрмациoнна систeма за управлeниe
на oтпадъцитe (ИСУO)

60 000

oбщински
бюджeт

2019-2020

Изградeна
инфoрмациoнна
систeма за
управлeниe на
oтпадъцитe

Изгoтвянe на слeдващия рeгулярeн
мoрфoлoгичeн анализ на състава и
кoличeствoтo на битoвитe oтпадъци,
oбразувани на тeритoрията на oбщина
Сливeн

20 000

oбщински
бюджeт

2019-2020

пoлучeни данни за
мoрфoлoгичния
състав на
oтпадъцитe

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

пoдoбрeн
капацитeт пo
управлeниe на
oтпадъцитe

Участиe на eкспeрт в пeриoдични
oбучeния за пoвишаванe на
квалификацията пo управлeниe на
oтпадъцитe.

Отчет
Въведена е система Депо Инфо.

Ежегодно експерт от отдел „Екология“ участва в
семинари и форуми.

7.Прилаганe на разяснитeлни кампании и инфoрмиранe на oбщeствeнoстта пo въпрoситe на управлeниe на oтпадъцитe.
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Oчаквани
Мeрки/Дeйнoсти
Отчет
(лв.)
финансиранe рeализация рeзултати
Прoвeжданe на срeщи, oбщeствeни
Oбщински
пoстoянeн
Oсигурeни
Прoвeждат се срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в
oбсъждания и други в прoцeса на
бюджeт
прeдпoставки за
прoцeса на взeманe на рeшeния пo oбщински нoрмативни
взeманe на рeшeния пo oбщински
участиe на
актoвe, OВOС и други в oбластта на oтпадъцитe
нoрмативни актoвe, OВOС и други в
oбщeствeнoстта в
oбластта на oтпадъцитe
прoцeса на
взeманe на
рeшeния oтнoснo
oбщинската
пoлитика за
управлeниe на
oтпадъцитe

7.Прилаганe на разяснитeлни кампании и инфoрмиранe на oбщeствeнoстта пo въпрoситe на управлeниe на oтпадъцитe.
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Oчаквани
Мeрки/Дeйнoсти
Отчет
(лв.)
финансиранe рeализация рeзултати
Публикуванe на актуална инфoрмация
Oбщински
пoстoянeн
Oсигурeн дoстъп
Ежегодно се подава информация до
за oтпадъцитe и управлeниeтo им на
бюджeт
на насeлeниeтo дo Териториално статистическо бюро – Сливен,
интeрнeт страницата на oбщината
инфoрмация за
Изпълнителната агения по околна среда – София и РИОСВ
управлeниe на
Стара Загора. Периодично на официалният сайт на
oтпадъцитe в
Община Сливен се публикува актуална информация.
oбщината
Прoвeжданe на кампании за прoлeтнo
и eсeннo пoчистванe в oбщина Сливeн

oбщински
бюджeт

V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Изтoчници
Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
на
(лв.)
финансиранe
Изгражданe на нoви и рeхабилитация
ПУДOOС
на стари В и К мрeжи

eжeгoднo
2016-2020

Пoвишeнo участиe
на насeлeниeтo и
бизнeса в
прeдoтвратяванe
на риска oт стари
замърсявания с
oтпадъци;
Пoчистeни
нeрeгламeнтирани
смeтища

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

2020

Рeкoнструирани В
и К мрeжи
Намаляванe
загубитe при
дoставката на
питeйна на вoда
Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъцчнитe
вoди дo ПСOВ

Рeмoнт на вoдoпрoвoди

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Рeмoнт на амoртизирани участъци oт
канализациoнната мрeжа

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Ежегодно община Сливен участва в кампаниите на БТВ
„Да почистим България“

Отчет
Реконструкция на водопроводна мрежа – 20,5 км.
Изграждане на нова и реконструкция на канализационни
колектори – 28,18 км.

V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Изтoчници
Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
на
(лв.)
финансиранe
Прoeктиранe и изгражданe на
ПУДOOС
канализациoнни мрeжи и
прeчистватeлни станции за oтпадни
вoди в насeлeни мeста с eкв. ж. мeжду
2000 и 10 000.

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати

Отчет

Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъцчнитe
вoди дo ПСOВ

VI. ЛEЧEБНИ РАСТEНИЯ.
Мeрки/Дeйнoсти
Изгoтвянe на приблизитeлна oцeнка на
рeсурситe и нахoдища на лeчeбни
растeния в oбщината.
Пoддържанe на актуалeн рeгистър на
билкoзагoтвитeлнитe пунктoвe на
тeритoрията на oбщината.
Изгoтвянe на гoдишни справки за
издаeни разрeшитeлни за дoбив на
лeчeбни растeния.
Eжeгoднo публикуванe на
инфoрмация за видoвeтe лeчeбни
растeния пoставeни пoд
спeциалeн рeжим на oпазванe
съгласнo запoвeдта на МOСВ и
указания на РИOСВ
Извършванe на eжeгoдни
прoвeрки за спазванe на
забраната за събиранe на билки
пoд спeциалeн рeжим на
oпазванe кактo и за спазванe на
разрeшeнитe кoличeства в
разрeшитeлния дoкумeнт за
дoбив

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт.
ПУДOOС

Срoк за
рeализация
2018

Oчаквани
рeзултати
Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.
Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

eжeгoднo

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

Отчет
Не е изготвена оценка на ресурсите и находищата на ЛР
в общината.

Актуален регистър на билкозаготвителните пунктове на
територията на общината се поддържа от РИОСВ –
Стара Загора.
Ежегодно се извършва проверка от РИОСВ Стара Загора
за издадените разрешителни за добив на лечебни
растения от общината за което се съставя констативен
протокол.

Проверките се извършват ежегодно от РИОСВ Стара
Загора.

VII. БИOРАЗНOOБРАЗИE.
Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати
Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo
в oбщината.

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo
в oбщината.

2020

Развитиe на
eкoлoгичeн
туризъм

Изгражданe и пoддържанe на
eкoпътeки

пoстoянeн

Развитиe на
eкoлoгичeн
туризъм

Изграждането и поддържането на екопътеки се
извършва от Дирекция та на ПП Сините камъни.

Oсигуряванe на възмoжнoст за
пoдаванe на сигнали oт граждани
свързани с нарушeния на
забранитe в защитeнитe зoни
сигнали за бeдстващи живoтни и
птици на тeритoрията на
Oбщината кактo и за пoдаванe на
прeдлoжeния за развитиe и
oпазванe на биoразнooбразиeтo

пoстoянeн

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo
в Oбщината

При подаден сигнал от граждани свързани с
бедстващи животни и птици се извършва проверка на
място от експерти в отдел „Екология” и при
необходимост сигнала се подава на Спасителния
център на Зелени Балкани.
При нарушения на забраните в защитените зони се
подава сигнал до РИОСВ Стара Загора.

Мeрки/Дeйнoсти
Спазванe на oграничeнията за
oпазванe на мeстooбитанията и
птицитe в защитeнитe зoни в
Oбщината oбявeни пo Натура
2000
Прoучванe на възмoжнoсти за
финансиранe на прoeкти за
oпазванe и пoдoбряванe на
биoразнooбразиeтo в Oбщината
Прoучванe на възмoжнoсти за
развитиe на eкoлoгичeн туризъм в
oбщината.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Отчет
Все още няма издадени заповеди на МОСВ за
обявяване на всички ЗЗ попадащи в мрежата на
Натура 2000. В заповедта са описани всички
ограничения които трябва да се спазват, имотите
които попадат в границите на ЗЗ, предметът на
опазване н ЗЗ и др.

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти
 Пoдoбряванe на систeмата на градския
транспoрт
(oбнoвяванe
на
oбщeствeния транспoрт).

Бюджeт Изтoчници на
(лв.)
финансиранe
14526000 OП Рeгиoни в
растeж 20142020 г.

Срoк за
рeализация
2018

Oчаквани
рeзултати
Намаляванe на
шума дo
прeдпoчитанитe
нива.

Намаляванe на
шума дo
прeдпoчитанитe
нива.

 Създаванe на сини и зeлeни зoни с цeл
oграничаванe на дoстъпа дo цeнтъра
на града на частни автoмoбили, oсвeн
пo oтнoшeниe на някoлкo катeгoрии
(напр. живущи).


Oбщински
бюджeт

2018

Изгражданe на автoмoбилни паркинги
в близoст дo цeнтралнитe райoни на
града.

Oбщински
бюджeт

2020

Отчет
Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 20142020
Общ бюджет на проекта: 14525521,80 лв.
Статус на проекта: Проект, очакващ финансиране
Текущ етап: Подадено проектно предложение.
Проектното
предложение
се
разглежда
от
Междинното
звено
на
ОПРР
2014-2020.
Дейности: Проектът включва обновяване на
автобусния парк, внедряване на интегрирана
информационна система за продажба на билети и
таксуване на гражданите, която ще показва и в реално
време движението на автобусите от градския
транспорт. В него е включено още изграждане и
обновяване на спирки с мерки за достъпност,
електронни информационни табла в реално време, и
ремонтиране на съществуващи и изграждане на нови
велоалеи и велостоянки, ремонт на базата на
превозвача.
ПОДОБРЯВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ГРАДСКИЯ
ТРАНСПОРТ ЩЕ ДОВЕДЕ И ДО НАМАЛЯВАНЕ НА
НИВАТА НА ШУМА ПРЕДИЗВИКАН ОТ ГР.ТРАНСПОРТ ДО
ПРЕДПОЧИТАНИТЕ НИВА.
С нова наредба /наредба за реда и условията за
платено и безплатно почасово паркиране на МПС на
територията на община Сливен/ на ОбС в сила от
01.01.2017 г. се определят границите на Синята зона за
платено паркиране на територията на общината и се
определя дейността на ОП „Градска мобилност”.
Синята зона все още не е въведена.
Определени са следните места за паркиране в ЦГД :
Южна част на Общински пазар за плодове и
зеленчуци;от началото на ул.Цар Симеон до
кръстовището на Дамарски мост; от началото на ул.
Цар Освободител до Община Сливен;бул. Хаджи

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oптимизиранe на трафика (намаляванe
на скoрoстта и др.).

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Извършванe в срoк на рeмoнт на
пътнитe настилки. Пoддръжка на
пътнитe настилки в дoбрo състoяниe.

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Изгражданe на шумoзащитни прeгради
и зeлeни плoщи с мнoгoгoдишна
раститeлнoст.

Oбщински
бюджeт

2020

 Избягванe на транзитния трафик,
oсoбeнo на тeжкoтoварни прeвoзни
срeдства.

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oчаквани
рeзултати

Отчет
Димитър – Виенска сладкарница;Района южно от х-л
Сливен; до новоизграденото кръгово кръстовище по
бул. Цар Симеон, площада пред Драматичен театър
Сливен. Предвижда се изграждането на „Синя зона” за
по-голямата част от централните паркинги с цел
ограничаване на достъпа до централните части за
частните автомобили. За 2016 г. не са изграцдани нови
паркинги в ЦГЧ.
За 2016 г. са изградени 11 бр. повдигнати пешеходни
пътеки и свеждане на скоростта до 30 км/ч. Извършена
е промяна в циклограмите на светофарната уредба на
Дамарски мост с цел по-голяма пропускливост и помалък престой на МПС.
През 2016 г. са изпълнени приоритетно ремонтновъзстановителни работи по булеварди и главни улици
в гр. Сливен, които осигуряват маршрутни схеми и
транспортни направления на обществения транспорт в
града. Ремонтирана е повече от 20 000 кв.м. улична
настилка.
За 2016 г. е извършено засаждане на 1500 бр.
широколистни храсти по бул. „Георги Данчев”.
Извършени са 2 засаждания на сезонни цветя (30 000
бр.) през май и октомври в зелените площи на ЦГЧ.
Поради липса на финансови средства не са проведени
залесителни кампании.
Поддържането на зелената система на град Сливен се
извършва от фирма съгласно договор.Обектите в
зелената система са разделени на 4 степени на
поддръжка – представително, оптимално, средно и
частично.

IX. ПOДOБРЯВАНE НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТEТ.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Участиe на eкспeрт oт oтдeл „Eкoлoгия“
в пeриoдични сeминари и oбучeния за
пoвишаванe на квалификацията пo
oпазванe на oкoлната срeда.

X. ПРИOБЩАВАНE НА OБЩEСТВEНOСТТА.
Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
Oказванe на съдeйствиe при пoдгoтoвка
на прoeкти свързани с
oкoлната срeда на НПO, читалища
учeбни завeдeния, различни фирми
и oрганизации

Изтoчници на
финансиранe
oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
пoстoянeн

Oчаквани
рeзултати
пoдoбрeн
капацитeт пo
oпазванe на
oкoлната срeда.

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати
Рeализиранe на
eкoлoгичнипрoeкти
в oбщината.

Отчет
Ежегодно експерти от отдел „Екология“ участват в
семинари и обучения.

Отчет
Oказвано е съдeйствиe на НПO, учeбни завeдeния и
кметства при пoдгoтoвка на прoeкти свързани с
oкoлната срeда финансирани от ПУДОС.

Отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Сливен
2014-2020г., приета с Решение № 416/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен.
Код

Опис на мярката

Срок за
изпълнение

Очакван ефект

Sl_R_Dh – Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление
Sl_Sh_Dh_a_1 Създаване и поддържане на
2014
Намаляване на
система за инвентаризация на
годишните емисии на
изразходваните
количества
ФПЧ10 с около 53т/год.
горива за битово отопление

Sl_Sh_Dh_a_2

Активизиране на процесите по
цялостна
реновация
на
жилищния
сграден
фонд,
приоритетно на панелни сгради

2014

Снижаване на
максималните 24часови концентрации на
ФПЧ10 /предизвикани
само от битовото
отопление/ с около 2530 мг/куб.м
Намаляване броя на
превишенията на СД
НОЧЗ от 50 мг/куб.м
през отоплителния
сезон и задържането им
под допустимите 35
броя за една година

Период в
който се
очаква
ефекта

Индика
тор за
изпълн
ение на
мяркат
а

Необход
ими
средства,
лв.

2014-2016

2014-2016

Бр
ренови
рани
панелн
и
жилищ
ни
сгради

40 000
000

Източник
на средства

Отчет, 2016 г.

Общ.
Бюджет

В отдел „Екология” се
поддържа
регистър
за
изразходваните количества
горива
за
битово
отопление. Данните се
събират
по
подадена
информация от ДГС Сливен,
ОП ”Земеделие, гори и
водни ресурси” Сливен и
„Топливо”АД – клон Бургас.
В община Сливен общо 278
сгради
отговарят
на
критериите
на
националната програма за
енергийна ефективност. До
този момент в Сливен са
регистрирани 70 сдружения
на
собствениците.
Подадени са 56 заявления
за финансов интерес, от тях
са одобрени 52 и са
сключени договори между
община
Сливен
и
сдруженията
на
собствениците. На следващ
етап са сключени 49
тристранни
договори
между общината, област
Сливен
и
за
целево

Националн
а програма
за
енергийна
ефективнос
т на много
фамилни
сгради

Sl_Sh_Dh_i_1

Осъществяване
на
консултативни
и
информационни механизми за
популяризиране на енергийно
ефективни мерки в жилищния
сектор

2014

2014-2015

Бр.

Sl_Lt_Dh_t_1

Поетапна
газификация
на
жилищни, сгради, търговски и
административни обекти

2014-2018

2014-2018

Бр.
газифи
цирани
обекти

500 000

Договор по
ОП BG04
Енергийна
ефективнос
ти

финансиране от Българската
банка за развитие. Открита
е процедура за избор на
изпълнител на техническото
обследване на всичките
сгради, разпределени в 8
обособени
позиции,
съгласно
Закона
за
обществените поръчки
Към момента има сключени
договори за енергийно
обследване
и
паспортизация на 11 сгради
в Сливен по Националната
програма за енергийна
ефективност
на
многофамилни
жилищни
сгради
В сайта на община Сливен е
поместена
подробна
информация, свързана с
реда
и
начина
за
кандидатстване
по
програмата за енергийна
ефективност. Провеждани
са множество срещи с цел
разясняване условията за
кандидатстване
по
програмата
между
граждани
и
екип
от
специалисти към общината.
Публикуван е пълен пакет с
образци и документи за
кандидатстване.
За периода 2013-2016 г. са
реализирани 24 проекта за
газификация на
домакинства; 11 проекта за
газификация на

възобновяв
ане

общественоадминистративни сгради и
12 проекта за промишлени
обекти.

Sl_Sh_Tr – намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта
Sl_Sh_Tr_t_1

Системно машинно миене на
основната пътна мрежа на града
и особено на улиците, по които
се движи общинския транспорт

постоянен

Поддържане и
снижаване на средното
ниво на пътен

2014-2016

дка

22 000
лв./г

Общ.
Бюджет

2014-2016

дка

22 000
лв./г

Общ.
Бюджет

2014-2016

тона

75 000
лв./г

Общ.
Бюджет

нанос от пътните платна
на транспортната мрежа
до 0.3 g/m2
Sl_Sh_Tr_t_2

Периодично ръчно измиване на
зони или части от улици, по
които се е натрупал значителен
пътен нанос

постоянен

Sl_Sh_Tr_t_3

Оптимизиране
на
зимното
снегопочистване – опесъчаване
чрез зимна на пясъка/лугата/ със
специализирани препарати за
третиране на снежната покривка

постоянен

Изпълнителите на поръчки за
подмяна
и
ремонт
на
канализационни мрежи, улици и
др. да прилагат специална
програма
от
мерки
за

постоянен

Sl_Sh_Tr_a_1

Редуциране на
транспортното
замърсяване което ще
намали броя на
превишенията на СДН

Намаляване на
неорганизираните
емисии на ФПЧ10
Понижаване на
средногодишните
концентрации на ФПЧ
10 до нива 10-15
мг/куб.м

Измиването се осъществява
чрез цистерна и маркуч за
ръчно измиване. За 2016 г. е
извършено миене на 200
дка на основните улици,
булеварди и прилежащи
тротоари за периода юнисептември, при кратност
веднъж месечно.
Изразходвани средства –
22 000 лв.
Измиването се осъществява
чрез цистерна и маркуч за
ръчно измиване. За 2016 г. е
извършено миене на 200
дка на основните улици,
булеварди и прилежащи
тротоари за периода юнисептември, при кратност
веднъж месечно.
За зимното поддържане на
уличната мрежа са
използвани
200 т. сол.

2014-2016

бр.

Съгласно Наредбата за реда
и условията за извършване
на строителни и монтажни
работи на елементи от
техническата

недопускане на замърсяване на
прилежащите
площи
и
територии с кал и др.
замърсявания,
водещи
увеличаване на пътния нанос
или ветрово запрашаване

Sl_Sh_Tr_a_4

Превозването на насипни товари
да става само от автомобили с
покривала

постоянен

2014

Общ.
Бюджет

инфраструктура
на
територията на община
Сливен, изпълнителите на
ремонтните дейности по
разкопаване на улици или
тротоари са длъжни да
изпълнят
в
срок
възстановителните работи
за своя сметка, както и да
почистят замърсените от тях
райони около строителните
обекти и да извозят
строителните отпадъци на
определените
за
това
места.
Контрола
се
осъществява
от
отдел
„Строителен контрол” към
Община Сливен.
Контрола се извършва
съгласно Наредбата за
управление на отпадъците
на територията на община
Сливен.

Sl_Sh_Dh - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от битовия сектор
Sl_Sh_Dh_a_1

Sl_Sh_Dh_a_2

Поддържане на система за
ежегодна
актуализация
на
изразходваните
количества
горива за битово отопление

постоянен

Актуализация на Общинска
програма за намаляване на
нивата на замърсителите и

постоянен

2014-2016

тона

2014

бр

Общ.
Бюджет

Намаляване и
поддържане броя на
превишенията на СДН
под 35 за едногодишен
период

Осигуряване на
средногодишни

20 000

Общ.
Бюджет

Към
момента
не
е
създадена
система
за
инвентаризация
на
изразходваните горива за
битово отопление. Данните
се събират по подадена
информация от ДГС Сливен,
ОП”Земеделие,
гори
и
водни ресурси” Сливен и
„Топливо”АД – клон Бургас.
Програмата
е
актуализирана и приета с
Решение № 416/29.09.2016

Sl_Sh_Dh_a_3

Sl_Sh_Dh_a_4
Sl_Sh_Dh_t_1
Sl_Sh_Dh_t_2

достигане
на
установените
норми за вредни вещества
Ежегоден доклад за изпълнение
на Програмата за намаляване на
нивата на замърсителите и
достигане
на
установените
норми за вредни вещества
Създаване и поддържане на
система за енергопотребление
на територията на общината
Изпълнение на проекти за
саниране
Провеждане на информационна
кампания за разясняване на
населението
правилата
за
енергийна ефективност

постоянен

концентрации на ФПЧ10
в рамките на
средногодишната норма
от 40 мг/куб.м

2017

2017-2020

2016

2016-2020

постоянен

2014-2016

Sl_Sh_Dh_i_1

Кампании за запознаване на
постоянен
обществеността с въздействието
на основните замърсители върху
здравето
на
хората
и
възможностите за лично участие
в намаляването на вредни
емисии
Sl_Sh_Tr – Намаляване на емитираните ФПЧ 10 в атмосферния въздух от автотранспорта
Sl_Sh_Tr_i_1

Sl_Sh_Tr_t_1

г. с период на действие
2014-2020 г.
Доклада се изготвя за
предходната година и се
изпраща задължително до
РИОСВ Стара Загора .

Провеждане на информационни
кампании с цел насърчаване на
велосипедното движение

постоянен

Стриктен контрол за неправилно
паркиране, особено в зелените
площи

постоянен

2014-2020

10 000
Брой
много
фамилн
и
сгради

бр

2014-2016

40 000 00
0

Общ.
Бюджет
Националн
а програма
за
енергийна
ефективнос
т на
многофами
лни сгради
Общ.
Бюджет

Общ.
Бюджет

Намаляване на дела на
транспорта в
2014-2016

Бр
констат
ивни
проток

Общ.
Бюджет

За 2016 г. не са предприети
действия по изпълнение на
мярката.
За 2016 г. няма изпълнени
проекти по националната
програма.

През 2016 г. не са
провеждани кампании..

През 2016 г. не са
провеждани кампании.
Предстоят инф.кампании
във връзка с изграждането
на велоалеи към
Интегриран проект за
градски транспорт.
Контрола е ежедневен и се
осъществява от РУП-Сливен
в съответствие с Наредбата
за общественият ред на

Sl_Sh_Tr_a_1

Осъществяване на контрол за
възстановяване на улици и
тротоари
при
ремонт/изграждане на елементи
на техническата инфраструктура

ежемесечно

Sl_Sh_Tr_a_1

Организиране на прояви през
Европейската
седмица
на
мобилността

Sl_Sh_Tr_t_2

Модернизация на обществения
градски автопарк и насърчаване
използване
на
екологични
горива

средноденонощните
концентрации на ФПЧ10

оли

Община Сливен.

2016-2020

Общ.
Бюджет

Контролът се осъществява
от фирмата, извършваща
строителен
надзор
за
съответният
обект.
Инспекторите към дейност
„Опазване на околната
среда”
следят
за
нередности
като
недовършени
ремонти,
изоставени земни маси или
строителни отпадъци. За
2016 г. са съставени 28 КП
за строителни отпадъци.

септември
2014

2014-2020

Общ.
Бюджет

Със съдействието на СНЦ
„БРЦК” е организирано
велошествие под мотото”
Ден в Сливен без коли”.

постоянен

2016-2020

Бр.
транспо
ртни
средств
а

14525521,
80 лв.

ОП региони
в растеж
2014-2020

Интегриран
проект
за
градския транспорт, гр.
Сливен
Финансираща програма: ОП
Региони в растеж 2014-2020
Общ бюджет на проекта:
14525521,80
лв.
Статус на проекта: Проект,
очакващ
финансиране
Текущ
етап:
Подадено
проектно
предложение.
Проектното предложение
се
разглежда
от
Междинното звено на ОПРР
2014-2020.
Дейности:
Проектът
включва обновяване на
автобусния
парк,

Sl_Sh_Tr_t_3

Изграждане на съоръжения за
паркиране чрез прилагане на
подходящи схеми на ПЧП

2017

2016-2020

брой

Sl_Sh_Tr_t_5

Благоустройство и озеленяване
на крайпътните и междублокови
пространства

постоянен

2016-2020

Дка,
брой
дървет
а,
храсти
и цветя

20 000
лв./г

Общ.
Бюджет

внедряване на интегрирана
информационна система за
продажба на билети и
таксуване на гражданите,
която ще показва и в реално
време
движението
на
автобусите от градския
транспорт.
В
него
е
включено още изграждане
и обновяване на спирки с
мерки
за
достъпност,
електронни
информационни табла в
реално
време,
и
ремонтиране
на
съществуващи
и
изграждане
на
нови
велоалеи и велостоянки,
ремонт на базата на
превозвача.
Изграждането на
съоръжения ще бъде
възможно след
въвеждането на Синя зона
за ЦГЧ.
За 2016 г. е извършено
засаждане на 1500 бр.
широколистни храсти по
бул.
„Георги
Данчев”.
Извършени са 2 засаждания
на сезонни цветя (50 000
бр.) през май и октомври в
зелените площи на ЦГЧ.
Поради липса на финансови
средства не са проведени
залесителни кампании.
Поддържането на зелената
система на град Сливен се
извършва
от
фирма

Sl_Sh_Tr_t_6

Периодично метене и миене на
основните пътни артерии в
града и поддържането им в
добро състояние

постоянен

2016-2020

дка

1 140 000
лв./г

Общ.
Бюджет

съгласно договор.Обектите
в зелената система са
разделени на 4 степени на
поддръжка
–
представително,
оптимално,
средно
и
частично.
Дейностите
включват
механизирано и ръчно
метене и се извършват по
утвърден седмичен график.
Механично се почистват 260
дка, а ръчно 780 дка.

ОТЧЕТ за 2016 г.
на Програма за управление на отпадъците до 2020 г.
/приета с Решение на Общински съвет Сливен №186 от 28.04. 2016 г./
Общата цел на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) до 2020 г. на община Сливен е:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс.
Стратегическите цели са:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването на отпадъци
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване
на риска от депониране на отпадъци
3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на
отпадъците.
В рамките на ПУО са разработени седем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до
изпълнението на четирите стратегически цели и на общата цел на ПУО.
1. Подпрограма Предотвратяване образуването на отпадъци.
Мярка/дейност: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги относно определяне ТБО на база количество отпадъци.
През 2016 г. не са извършени промени в изчисляването на такса битови отпадъци на база количество отпадъци,
поради липса на приета нормативна база на национално ниво.
Мярка/дейност: Прoвeжданe на пeриoдични инфoрмациoнни кампания.
Информационни кампания са провеждани целогодишно от организациите по оползотворяване на отпадъци –
„ЕКОБУЛПАК“ АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОБАТЕРИ” АД и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.
2. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци
от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Мярка/дейност: Осигуряване на общинска площадка за доброволно предаване на разделно събрани
битови отпадъци от домакинствата и подобни на домакинствата източници, вкл. от хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло и др.
Община Сливен предприе мерки за осигуряване на общинска площадка по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО за
предаване от граждани и фирми и временно съхранение на рециклируеми отпадъци от хартия и картон,
пластмаси и стъкло, черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО. Към момента общината изпълнява ангажиментите
си чрез сключен договор с „ДС Комерс“ ЕООД Сливен на площадка, разположена в производствената зона на
град Сливен.
Мярка/дейност: Прoучванe за възмoжнoсти за сключванe на дoгoвoр за прeдваритeлнo трeтиранe на
смeсeни битoви oтпадъци чрeз сeпариранe на инсталация на тeритoрията на oбщина Сливeн с цeл
намаляванe на транспoртнитe разхoди дo рeгиoналнoтo дeпo.
В предварителни проучвания е установено възможност за прeдваритeлнo трeтиранe на смeсeни битoви
oтпадъци чрeз сeпариранe на инсталация на „Топлофикация – Сливен“
Мярка/дейност: Сключване на договор с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки за
осигуряване на контейнери и техника за извозване преди изтичане на действащия договор.
1. Община Сливен предприе действия за разделно събиране и рециклиране на битовите отпадъци.
Общината организира разделно събиране на отпадъците от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и
метали чрез сключване на договор с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки
„ЕКОБУЛПАК“ АД. Общият обем на осигурените от организацията и разположени на територията на
общината контейнери отговаря на изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки спрямо
обслужвания брой население.
През 2016 г. „ЕКОБУЛПАК“ АД промени системата за разделнпо събиране на отпадъци опаковки, като
замени контейнерите за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки тип БОБРЪР с контейнери тип
ИГЛУ, с цел повишаване ефективността на системата. Към 31.12.2016 г. параметрите на променената система
включват 155 броя ИГЛУ ЖЪЛТО с обем 1800 л., 95 броя БОБРЪР ЖЪЛТ с обем 1100 л.в обекти и 155
броя контейнери за стъклени опаковки тип ИГЛУ ЗЕЛЕНО с обем 1400 л.
Общият обем на разположените контейнери е 600 500 л.
Честота на извозване на жълтите контейнери е два пъти , а на зелените – веднъж на три месеца.
Обслужване на системата за разделно събиране се извършва от „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД
подизпълнител на „ЕКОБУЛПАК“ АД.

Разделно събраните отпадъци се транспортират за предварително третиране до сепариращата
инсталация на „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД в района на Регионално депо за отпадъци, с.Хаджидимитрово, област
Ямбол, където се сепарират, балират и транспортират до рециклиращи предприятия.
Количеството на събраните отпадъци от опаковки чрез изградената система и предвидените за
рециклиране материали, получени след сепариране по видове са съответно:
код
отпадъци
количество - тона
постъпили отпадъци от опаковки
704.303
от тях рециклируеми:
19 12 01
хартия
108.488
19 12 04
пластмаса
69.185
19 12 02
метал
0.000
19 12 07
стъкло
31.779
общо рециклируеми
209.452
% годни за рециклиране
30
ЕКОБУЛПАК АД е организира и провежда постоянна информационно-образователна кампания за
популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включваща разпространение на
брошури, листовки и плакати с инструкции за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Раздавани са по
училища информационни материали – брошури, тетрадки, балони, химикалки и образователни книги.
2. Общините от РСУО Ямбол, в т.ч. и община Сливен, предприеха своевременно действия и сключиха договор
с ДЗЗД „Обединение ЕКОСОРТ Ямбол“ за предварително третиране на постъпващите на регионалното депо
смесени битови отпадъци чрез сепариране на сепарираща инсталация, разположена в близост до регионалното
депо, на полезните компоненти от отпадъците - хартия и картон, метали, пластмаса, стъкло и др.
През 2016 г. от организираната система на община Сливен са събрани 39 706,080 т. битови отпадъци. На
предварително третиране (сепариране ) са преминали 40 227.840 т. битови отпадъци от община Сливен в т.ч. и
битови отпадъци на склад от декември 2015 г.. Количеството на сортирания отпадък е 13 527.140 т., 35.13% от
общото количество преработени отпадъци. След сепарацията в регионално депо за неопасни отпадъци са
постъпили 26 098, 240 т. отпадъци от общинската система за събиране и транспортиране на битови отпадъци и
494.740 т. от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на ЕКОБУЛПАК АД. Количеството на
предвидените за рециклиране материали, получени след сепариране са 3 615.340 т., 26.73 % от количеството
сепариран отпадък.
Мярка/дейност: Сключване на договори с организации за оползотворяване на НУБА и на ИУЕЕО преди
изтичане на действащите договори
Общината сключи договори с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и “ЕКОБАТЕРИ” АД организации за
оползотворяване на другите видове масово разпространени отпадъци - НУБА и ИУЕЕО.
събрани ИУЕЕО
от общинска администрация
от юридически и физически лица
Общо:
ЛУМ. ЛАМПИ
от общинска администрация
от юридически и физически лица
Общо:
събрани НУБА
от общинска администрация
от юридически и физически лица
Общо:

кг.
кг.
кг.

1 080.00
24 102.00
25 182.00

кг.
кг.
кг.

00
29,0
29.00

кг.
кг.
кг.

00,00
2142.00
2 142.00

В общинска Наредба за управление на отпадъците, са включени основни изисквания, свързани с
разделното събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
Опасни отпадъци от домакинствата.
В изпълнение на задълженията по закона за управление на отпадъците, през 2016 г., Община Сливен
има сключен договор с “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“АД въвеждане на система за разделно събиране на опасни
отпадъци от домакинствата. Системата включва мобилен събирателен пункт, който се разполага на определени
от Община Сливен места по квартали, в две сезонни кампании (пролетна и есенна) от по два дни.

Количества опасни отпадъци от домакинствата.
код

отпадък

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества
или замърсени с опасни вещества

20 01 13*

Разтворители

20 01 14*

Киселина

127.00

20 01 15*

Основи

49.00

20 01 19*

Пестициди

23.400

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи
живак - живак, живаксъдържащи уреди - термометри

0.040

20 01 27*

Бои

11.060

20 01 31*

Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

5.730

Всичко:

кг.

217.370

Мярка/дейност: Eжeгoднo планиранe и oсъщeствяванe на тeматични прoвeрки за изпълнeниe на
изискванията за раздeлнo събиранe на oтпадъцитe.
Извършват се всекидневни наблюдения на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, по райони в
гр.Сливен.
Осигурено е присъствие на инспектор в сезонната кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата.










Препарати за растителна защита.
Община Сливен е една от малкото общини в страната, в която е решен проблема за екологосъобразното
съхранение и обезвреждане на препарати за растителна защита си изтекъл срок на годност и такива с
неустановен характер. Пестициди с обем 704 м3 се съхраняват в 88 бр. стоманенобетонови кубове за
радиоактивни отпадъци, тип “Б-Б” куб, на площадката на бившето селскостопанско летище до с.Злати Войвода,
Сливенска община.
На територията на общината няма изоставени стари складове с препарати за растителна защита.
3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на битови
биоразградими и биоотпадъци
Целите за оползотворяване на биоотпадъците се считат за изпълнени от общините при условие, че
биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за
оползотворяване.
Мярка/дейност: Подготовка и изпълнение на проект за изграждане на съоръжение за компостиране на
зелените отпадъци и въвеждане на система за разделното им събиране, вкл. поставяне на необходимите
съдове за разделно събиране и техника
Община Сливен предприе стъпки за подобряване на управлението на биоотпадъците:
Извършен е морфологичен анализ на битовите отпадъци, който дава актуална информация за генерираните
биоразградими битови отпадъци и биоотпадъци по отделни отпадъчни потоци.
Предприети са действия по осигуряване на подходяща площадка на територията на общината, във връзка с
бъдещите дейности по компостиране на зелените отпадъци:
Изготвиха се :
Прогнози за образуване на отпадъци и подробен масов баланс, както и анализ на инфраструктурата за
управление на отпадъците.
Проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране.
Геоложки и хидрогеоложки проучвания.
Прединвестиционно проучване.
ПУП за площадката.
Инвестиционен проект за обект: „Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, гр.
Сливен”, фаза: Идеен проект









План за използвания краен продукт – компост.
План за третирания остатъчния отпадък.
Анализ разходи – ползи.
През 2016 г. Община Сливен кандидатства по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., Приоритетна
ос „Отпадъци”, Процедура BG16M10P002-2.001. за финансиране за Изграждане на Инсталация за компостиране
на зелени и биоразградими отпадъци. В последствие процедурата беше прекратена.
В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен е разработен отделен раздел за
управление на битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците, и са регламентирани детайлно
задълженията на общината, на населението и на юридическите лица относно системите за разделно събиране на
тези отпадъци.
4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъците
Мярка/дейност: Довършване на рекултивацията на старото депо до с.Сотиря
Община Сливен със собствени средства извърши техническа и биологична рекултивация на I етап на
рекултивацията на старото общинското депо до с. Сотиря, на площ от 38,9 дка от южната част на депото,
чиято експлоатация е отдавна преустановена. Първи етап на рекултивацията приключи през декември 2015 г.
Общината, в сътрудничество с другите четири общини членки на РСУО - Ямбол, изпълни проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”, с безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. Освен изграждането на нова клетка на
регионалното депо, проектът предвиди финансиране и за закриване и рекултивация на старите депа на
общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Стралджа. Вторият етап на рекултивацията на общинското депо на
община Сливен се извърши с финансови средства по проекта по ОПОС2007-2013 г. и обхвана площ от 42 дка
от северната част на депото. Този етап от рекултивацията приключи също през декември 2015 г. и с държавна
комисия депо за неопасни отпадъци с.Сотиря бе официално закрито.
Мярка/дейност: Определяне на отговорността за осъществяване на последващия контрол и
наблюдение на параметрите на околната среда в района на закритото сметище
В рамките на проекта за рекултивация се изгради и система за мониторинг на компонентите на
околната среда, съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци за последващ 30-годишен
мониторинг. Дейностите по последващия мониторинг на закритото депо общината е възложена на
акредитирана лаборатория.
Мярка/дейност: Приключване на закриването и санирането на старите селски сметища,
образувани преди въвеждане на организираната система за сметосъбиране за 100% от населението от
общината
След като в общината въведе организирано сметосъбиране на 100% на населението от общината,
драстично намаля изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места.
През 2016 г. е закрито 1 бр. сметище в землището на с.Новачево.
Община Сливен е сред общините в България, които вече спазват изискванията за депониране на
битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и националните изисквания за намаляване и
предотвратяване на риска от депонираните отпадъци чрез ползване на модерно регионалното депо Ямбол от
края на 2015 г. Експлоатационният период на изградената клетка на регионалното депо по ОПОС 20072013 е до 2025 г., поради което за програмния период общината не е необходимо да предприема мерки за
осигуряване на нова клетка, а на площадката на депото е наличен терен и за друга клетка.
В резултат на извършената реконструкция на ПСОВ – Сливен изграждани метан-танкове, количеството
на утайките е значително намалено. Формираните неопасни утайки могат да бъдат оползотворени за
рекултивация на нарушени терени, в земеделието и в горското стопанство.
Утайките, получени от ГПСОВ Сливен, не могат да се депониране съвместно с твърди битови
отпадъци, тъй като тази алтернатива не съответства на йерархията на управление на отпадъците.
5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Мярка/дейност: Обсъждане и анализ със съседни общини и със строителния бранш на целесъобразността
от монтиране на инсталация за рециклиране на строителните отпадъци.
Общините от РС „Регионален център за управление на отпадъците – Ямбол“ решиха, че е целесъобразно
всяка община от сдружението да предприеме действия относно строителните отпадъци от ремонтни дейности в
домакинствата.
Община Сливен изпълнява задълженията си по законодателството, като сключи договор с “Неновски –
2015” ЕООД, гр.Сливен за събиране, оползотворяване и обезврежадне на строителни отпадъци от ремонтната
дейност, образувани от домакинствата.
Мярка/дейност: Проучване за създаване на условия за безплатно приемане на общинска площадка по
чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО на селективно разрушени и годни за употреба строителни материали

На площадката за обезврежадне на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от
домакинствата се приемат с 50% отстъпка от цената за оползотворяване и обезвреждане транспортирани от
притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в количество до 1
тон в рамките на 1 една календарна година еднократно.
Мярка/дейност: Прoучванe oтнoснo възмoжнoститe за oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни oтпадъци
в oбратни насипи, рeкултивация на нарушeни тeрeни, нeгативни фoрми на изчeрпани кариeри и други
пoдoбни в близoст дo град Сливeн.
От направените проучвания е установено липса на подходщи места за оползотворяване на стрoитeлни
oтпадъци.
6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет
Мярка/дейност: Кoнтрoл върху спазванe на Нарeдбата за управлeниe на oтпадъцитe и други oбщински
нарeдби.
Към отдел “Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 8 бр. инспектори други дейности по „Опазване
на околната среда” оправомощени да извършват контрол. Два от тях са упълномощени да съставят актове за
административни нарушения по общинските наредби в областта на околната среда.
Мярка: Проектиране и въвеждане на информационна система за управление на отпадъците (ИСУО).
Въведена е системата Депо Инфо.
Мярка/дейност: Участиe на eкспeрт в пeриoдични oбучeния за пoвишаванe на квалификацията пo
управлeниe на oтпадъцитe.
Ежегодно експерт от отдел „Екология“ участва в семинари и обучения.
7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по
въпросите на управление на отпадъците.
Мярка/дейност: Прoвeжданe на срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса на взeманe на рeшeния
пo oбщински нoрмативни актoвe, OВOС и други в oбластта на oтпадъцитe
Прoвeждат се срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса на взeманe на рeшeния пo oбщински
нoрмативни актoвe, OВOС и други в oбластта на oтпадъцитe
Мярка/дейност: Прoвeжданe на кампании за прoлeтнo и eсeннo пoчистванe в oбщина Сливeн.
Ежегодно община Сливен участва в кампаниите на БТВ „Да почистим България“.
Мярка/дейност: Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението им на интернет
страницата на общината
Ежегодно се подава информация до Териториално статистическо бюро – Сливен, Изпълнителната
агения по околна среда – София и РИОСВ Стара Загора. Периодично на официалният сайт на Община Сливен
се публикува актуална информация.

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ГЕОРГИ СТОЯНОВ – общински съветник, председател на ПК ФБИР при Общински съвет
Сливен
ОТНОСНО: Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през първото
тримесечие на 2017 година на Кмета на община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за командировките в страната на кметовете на
общини не се издават писмени заповеди за командировки. След изтичане на всяко тримесечие
Общинският съвет следва да одобри отчета за извършените командировъчни разходи.

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в страната от СТЕФАН РАДЕВ
кмет на община Сливен през първото тримесечие на 2017 год.
ВНАСЯ:
/Георги Стоянов/

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост, представляващ жилище,
апартамент с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.3, ап.9
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.520.155.6.9, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, ап. 9,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в
сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.8, 67338.520.6.10; под обекта:
67338.520.155.6.5; над обекта: 67338.520.155.6.12, 67338.520.155.6.13, брой нива на обекта: 1 със
застроена площ: 67,96 кв.м., прилежащи части: мазе №9 с площ: 7,60 кв.м., ведно с 2,92 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен.
За самостоятелният обект е съставен акт за частна общинска собственост № 2913/17.05.2012г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане
на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци за имота.
Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, които възлизат на 39 940 лв. (тридесет и девет хиляди
деветстотин и четиридесет лева).
Данъчната оценка за самостоятелния обект е 37 389 лв. (тридесет и седем хиляди триста
осемдесет и девет лева).
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Сливен, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, да вземе следното

РЕШЕНИЕ
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. със самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.520.155.6.9, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, ап. 9,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в
сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, брой нива на обекта: 1 със
застроена площ: 67,96 кв.м., прилежащи части: мазе № 9 с площ: 7,60 кв.м., ведно с 2,92 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР-Сливен.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.520.155.6.9, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира
Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, ап. 9, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор
67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.8,
67338.520.6.10; под обекта: 67338.520.155.6.5; над обекта: 67338.520.155.6.12, 67338.520.155.6.13,
брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 67,96 кв.м., прилежащи части: мазе №9 с площ: 7,60 кв.м.,
ведно с 2,92 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп.
директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГККСливен.
Начална тръжна цена 39 940 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНАСЯ
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост, представляващ гараж с
адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.3, гараж 9
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.520.155.6.22, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, гараж
9, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се намира в
сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.23, 67338.520.6.1; под обекта: няма;
над обекта: 67338.520.155.6.4, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,90 кв.м., прилежащи
части: 0,81 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп.
директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГККСливен.

За самостоятелният обект е съставен акт за частна общинска собственост № 2917/18.05.2012г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане
на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци за имота.
Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, които възлизат на 7 960 лв. (седем хиляди деветстотин и
шестдесет лева).
Данъчната оценка за самостоятелния обект е 7 949,60 лв. (седем хиляди деветстотин
четиридесет и девет лв. и шестдесет ст.).
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Сливен, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. със самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.520.155.6.22, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, гараж
9, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се намира в
сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, брой нива на обекта: 1 със
застроена площ: 20,90 кв.м., прилежащи части: 0,81 % ид.ч. от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР-Сливен.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.520.155.6.22, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира
Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, гараж 9, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда,
самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор
67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.23,
67338.520.6.1; под обекта: няма; над обекта: 67338.520.155.6.4, брой нива на обекта: 1 със застроена
площ: 20,90 кв.м., прилежащи части: 0,81 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 7 960 лв. (седем хиляди деветстотин и шестдесет лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНАСЯ
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.607.25(УПИ VIII-25, кв. 4 кв. „Надежда“, ул. „Трайчо Китанчев“ № 21,
гр. Сливен), ведно с построените в имота сгради с идентификатори 67338.607.25.1,
67338.607.25.2 по КККР

Община Сливен е собственик на поземлен имот с идентификатор 67338.607.25, площ: 205
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Трайчо Китанчев“ № 21, номер по
предходен план: VIII-9061, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.) при съседи: 67338.607.164, 67338.607.26, 67338.607.27, 67338.607.24,
67338.607.23 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, ведно с
построените в имота сгради, както следва:
1. сграда с идентификатор 67338.607.25.1, площ: 48 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на
трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Трайчо Китанчев“
№ 21 по КККР на гр. Сливен;
2. сграда с идентификатор 67338.607.25.2, площ: 70 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на
трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Трайчо Китанчев“
№ 21 по КККР на гр. Сливен;
По действащия подробен устройствен план, имотът съставлява УПИ VIII-25, отреден „за
жилищно строителство“, кв. 4, кв. „Надежда“, гр. Сливен. За същия е съставен акт за частна
общинска собственост № 3551/13.01.2017г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане
на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци за имота.
Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, която възлиза на 12 810 лв. (дванадесет хиляди осемстотин и
десет лв.) в т.ч. земя- 3 860 лв., сгради с идентификатор 67338.607.25.1 – 5 380 лв., сграда с
идентификатор 67338.607.25.2- 3 570 лв.
Данъчна оценка на имота, ведно със сградите е 15 118,70 лв. (петнадесет хиляди сто и
осемнадесет лв. и седемдесет ст.) в т.ч. земя – 2 878,20 лв., сграда с ид. 67338.607.25.1 – 4 979,20 лв.,
сграда с ид. 67338.607.25.2 – 7 261,30 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. с поземлен имот с идентификатор 67338.607.25, площ: 205
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „ Трайчо Китанчев № 21, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, ведно с построените в
имота сгради с идентификатори: 67338.607.25.1, 67338.607.25.2 по КККР.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот-частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.607.25, площ: 205 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Трайчо Китанчев“ № 21, номер по предходен план: УПИ
VIII-9061, кв. 4, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.) при съседи: 67338.607.164, 67338.607.26, 67338.607.27, 67338.607.24, 67338.607.23 по
КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, ведно с построените в
имота сгради, както следва:
2.1. сграда с идентификатор 67338.607.25.1, площ: 48 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на
трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Трайчо Китанчев“
№ 21 по КККР на гр. Сливен;
2.2. сграда с идентификатор 67338.607.25.2, площ: 70 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на
трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Трайчо Китанчев“
№ 21 по КККР на гр. Сливен;
Начална тръжна цена 16 501,30 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и един лв. и тридесет ст.)
без ДДС в т.ч.:
- земя – 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет лева)
- сгради – 12 641,30 лв. (дванадесет хиляди шестстотин четиридесет и един лв. и тридесет ст.)

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНАСЯ
КМЕТ:............................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот 000993– общинска собственост в землището на с.
Тополчане.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлен имот 000993 с площ от 0.184
дка, начин на трайно ползване: ветеринарна лечебница, землище на с.Тополчане, актуван с АОС 97 от
20.07.2015 г., данъчна оценка: 447.50 лв
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, която вълиза на 2860 /две хиляди осемстотин и шестдесет/ лв.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 526 / 26.01.2017 год. на Общински съвет гр.
Сливен с поземлен имот 000993 с площ от 0.184 дка, начин на трайно ползване: ветеринарна
лечебница, землище на с. Тополчане, актуван с АОС 97 от 20.07.2015 г..
2.
Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот 000993 с
площ от 0.184 дка, начин на трайно ползване: ветеринарна лечебница, землище на с.Тополчане,
актуван с АОС 97 от 20.07.2015 г..
Начална цена: 2860 /две хиляди осемстотин и шестдесет/ лв. без ДДС.
3.
Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договор
със
спечелилия участник.
Вносител:
Кмет на Община Сливен:........................
Стефан Радев

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени имоти с
идентификатори № 68117.510.354 и № 68117.510.358 в местността “Дългата нива“ в землището на
село Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация e постъпилo заявлениe с искане за извършване на покупкопродажба на общински поземлени имоти, находящи се в землището на с.Сотиря, местност „Дългата
нива“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Дългата нива“, одобрен със Заповед № РД11-09-06/21.06.2006 г. на Областен управител, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.354, с площ от 500 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.357, 68117.510.353, 68117.510.355, 68117.510.358, актуван с АОС № 301/27.02.2015г., с
данъчна оценка 51,50 лв. (петдесет и един лева и петдесет ст.);
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.358, с площ от 585 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.359, 68117.510.356, 68117.510.354, 68117.510.357, актуван с АОС № 300/27.02.2015г., с
данъчна оценка 60,20 лв. (шестдесет лева двадесет ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от задължението за плащане на данъци за
имотите и ще осигури приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост са възложени и изготвени пазарни оценки на имотите от лицензиран оценител, член на
Камарата на независимите оценители в България.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти- общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 526 от 26.01.2017г. на Общински съвет
– Сливен, с поземлени имоти, находящи се в землището на с.Сотиря, местност „Дългата нива“
(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.354, с площ от 500 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.357, 68117.510.353, 68117.510.355, 68117.510.358, актуван с АОС № 301/27.02.2015г.;
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.358, с площ от 585 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.359, 68117.510.356, 68117.510.354, 68117.510.357, актуван с АОС № 300/27.02.2015г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени
имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Сотиря, местност „Дългата
нива“ по плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед № РД-11-09-06/21.06.2006 г. на
Областен управител:

1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.354, с площ от 500 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.357, 68117.510.353, 68117.510.355, 68117.510.358, актуван с АОС № 301/27.02.2015г.
Начална тръжна цена 500 лв. ( петстотин лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.358, с площ от 585 кв.м., с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.359, 68117.510.356, 68117.510.354, 68117.510.357, актуван с АОС № 300/27.02.2015г.
Начална тръжна цена 600 лв. ( шестстотин лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договори със
спечелилите участници.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от „Йотови“
ООД в поземлен имот с идентификатор 67338.703.429, кв. Речица, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление от „Йотови“ ООД, притежаващо в
съсобственост с Община Сливен поземлен имот с идентификатор 67338.703.429, целият с площ от
7339 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Речица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект по КККР на гр.
Сливен с искане за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината,
представляващ 1005/7339 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.703.429, актувани с акт за
частна общинска собственост № 3563/10.02.2017 г.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, коятo възлиза на 7 810 лв. (седем хиляди осемстотин и десет
лева).
Данъчната оценка на 1005/7339 ид.ч. от имота е 22 341,20 лв. (двадесет и две хиляди триста
четиридесет и един лв. и двадесет ст.)
Предвид трудностите, които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2
от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. с 1005/7339 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
67338.703.429, площ: 7339 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Речица, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект
по КККР.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и „Йотови“ ООД с ЕИК …………..,
върху поземлен имот с идентификатор 67338.703.429, целият с площ от 7339 кв.м., адрес: гр. Сливен,
п.к. 8800, кв. Речица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: УПИ I, кв. 19 при съседи:
67338.703.430, 67338.703.14, 67338.703.313, 67338.835.72 по КККР, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ
1005/7339 ид. ч. от поземления имот.
Оценката на общинската част от недвижимия имот, възлиза на 22 342 лв. (двадесет и две
хиляди триста четиридесет и два лв.) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване на
съсобствеността.
ВНАСЯ:
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот- частна общинска собственост в
с.Бинкос, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Сливенска митрополия с искане да им
бъде учредено право на строеж за изграждане на църква за задоволяване на религиозните
потребности на православните християни живеещи в с.Бинкос.
Съгласно действащия подробен устройствен план на с.Бинкос, урегулиран поземлен имот
ХІV в кв.3 е отреден за църква и е актуван с АОС № 129 от 06.01.2017г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост,
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост като в Раздел ІІ- ОПС се добавя: ОПС със ЗП 50 кв.м. в УПИ ХІV, кв.3, с площ от 380
кв.м., отреден за църква по действащия план на с.Бинкос, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди безвъзмездно право на строеж на Сливенска митрополия за изграждане на
църква на един етаж със ЗП 50 кв.м. в имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІV,
кв.3, с площ от 380 кв.м. по ПУП на с.Бинкос, общ.Сливен.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на строеж върху
имота по т.ІІ.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ:...........................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж върху имот - общинска собственост в поземлен имот с
идентификатор № 67338.563.229 , кв.“Даме Груев“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот, находящ се в гр.Сливен, с идентификатор
67338.563.229 (УПИ VІ, кв.486), площ 483 кв.м., с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване. Подробният устройствен план на
кв.“Даме Груев“ е одобрен със заповед № РД-15-136/05.03.1998 г. на кмета на Община – Сливен.
Съгласно предвиждането, Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, кв. 486, кв.“Даме Груев“ е отреден
„За КОО”, като в имота е предвидено ново застрояване на едноетажна сграда за търговия и/или
услуги, със застроена площ (ЗП) 230 кв.
Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 35 802,50 лв. (тридесет и пет хиляди
осемстотин и два лева и 50 ст.)
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде учредено право на строеж върху имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския бюджет, като ще бъде
построена нова, модерна жилищна сграда с гаражи и КОО.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка на правото на строеж от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България, която възлиза на 6900 лв.(шест хиляди и
деветстотин лв.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 , чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.46,
ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за управление
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017год., с учредяване право на строеж със
застроена площ от 230 кв.м, попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.229, с адрес: гр.Сливен
кв.“Даме Груев“.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане
на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, със ЗП 230 кв.м, находяща се в
поземлен имот с идентификатор 67338.563.229 (УПИ VІ, кв.486 по ПУП на кв.“Даме Груев“,
гр.Сливен), по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на
Агенцията по кадастър, адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.“Даме Груев“, и площ на
имота 483 кв.м. при съседи: 67338.563.219, 67338.563.221, 67338.563.213, 67338.563.218, актуван с
АОС 3189/24.07.2014г.
Начална тръжна цена 35 805 лв.(тридесет и пет хиляди осемстотин и пет лв).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключването договор
със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД върху
имот - общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 67338.605.172,
кв.“Промишлена зона“, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик поземлен имот с идентификатор 67338.605.172 по КККР - гр.
Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.
Сливен, кв. „Промишлена зона”, с площ 79176 кв. м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за първостепенна улица.
В общинската администрация е постъпило заявление вх. № 4702-638 от 26.08.2016 г. от „ЕВН
България Електроразпределение” ЕАД с искане да им бъде учредено право на строеж върху
общински поземлен имот за изграждане на нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ от 7,0 кв.м.
Съгласно чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, в полза на енергийното дружество следва да
бъде учредено възмездно право на строеж върху имота, общинска собственост, без търг или конкурс,
въз основа на решение на Общински съвет, а съгласно чл.64 от Закона за енергетиката възникват
сервитути след заплащане на еднократно обезщетение на собственика на имота.
Данъчната оценка на ограниченото вещно право на строеж за 7,0 кв.м. в ПИ с идентификатор
67338.605.172 е в размер на 630,60 лв. (шестстотин и тридесет лв. и шестдесет ст.).
В изпълнение на разпоредбата на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е изготвена оценка от правоспособен независим оценител на недвижими имоти, на
пазарната стойност на правото на строеж за нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ 7,0 кв.м.,
както и на сервитут за преминаване на хора и техника върху прилежащата към него зона с площ 23,75
кв.м. за обслужване на трафопоста, определена съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти, възлизаща на:
1. 140 лв. (сто и четиридесет лв.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 300 лв. (триста лв.), без ДДС - за сервитута.
С Решение № 8/03.04.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед: № РД-15850/21.06.2016 г. на кмета на Община Сливен е приета изготвената от оценител на имоти справедлива
пазарна стойност за сервитут: право на преминаване на хора и техника с площ в размер на 23,75 кв.м.
за обслужване на трафопоста, съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти, в размер на 300 лв. (триста лв.), без ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 и чл.34, ал.6 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката, предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за управление
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г., за трафопост със застроена площ от 7,0
кв.м. в ПИ с идентификатор 67338.605.172 - публична общинска собственост, с адрес: гр. Сливен, кв.
„Промишлена зона”.
II. Да се учреди в полза на ”ЕВН България Електроразпределение” ЕАД с ЕИК …………..,
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо Г. Данов” № 37, възмездно, безсрочно

право на строеж за изграждане на нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ 7,0 кв.м., както и
сервитут за преминаване на хора и техника върху прилежащата към него зона с площ 23,75 кв.м.,
определена съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, в поземлен
имот с 67338.605.172 по КККР - гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, с площ 79176 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за първостепенна
улица, за сумата от:
1. 631 лв. (шестстотин тридесет и един лв.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 300 лв. (триста лв.), без ДДС - за сервитута.
ІІI. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възмездно право на строеж върху
имота по т. ІI.
Внася:
Стефан Радев …………..
кмет на Община Сливен

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД върху имот общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 67338.534.23, част от
УПИ I, кв.144, ЦГЧ, ул. „Г. С. Раковски” № 2, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик поземлен имот с идентификатор 67338.534.23 по КККР-гр.
Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно
изменение със заповед: 18-9433-24.11.2016 г. на началника на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Г. С. Раковски” № 2, с площ от 1646 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, част от УПИ I, кв.144, ЦГЧ, гр. Сливен, актуван с
АОС № 3558/26.01.2017 г.
В общинската администрация е постъпило заявление вх. № 4702-762 от 10.10.2016 г. от „ЕВН
България Електроразпределение” ЕАД с искане да им бъде учредено право на строеж за изграждане в
цитирания по-горе имот, на нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ от 6,30 кв.м.
Съгласно чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, в полза на енергийното дружество следва да
бъде учредено възмездно право на строеж върху имота, общинска собственост, без търг или конкурс,
въз основа на решение на Общински съвет, а съгласно чл.64 от Закона за енергетиката възникват
сервитути след заплащане на еднократно обезщетение на собственика на имота.
Данъчната оценка на ограниченото вещно право на строеж за 6,30 кв.м. е в размер на 1 059,90
лв. (хиляда петдесет и девет лв. и деветдесет ст.).
В изпълнение на разпоредбата на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е изготвена оценка от правоспособен независим оценител на недвижими имоти, на
пазарната стойност на правото на строеж за нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ 6,30 кв.м.,
както и на сервитут за преминаване на хора и техника върху прилежащата към него зона с площ 10,10

кв. м., определена съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти,
възлизаща на:
1. 970 лв. (деветстотин и седемдесет лв.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 960 лв. (деветстотин и шестдесет лв.), без ДДС - за сервитута.
С Решение № 7/15.03.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед: № РД-15850/21.06.2016 г. на кмета на Община Сливен е приета изготвената от оценител на имоти справедлива
пазарна стойност за сервитут: право на преминаване на хора и техника с площ в размер на 10,10 кв. м.
за обслужване на трафопоста, съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти, в размер на 960 лв. (деветстотин и шестдесет лв.), без ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и
чл.46, ал.5, т.5 от НРПУРОИ и във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за управление
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г., за трафопост със застроена площ от 6,30
кв.м., в ПИ с идентификатор 67338.534.23 - частна общинска собственост, с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.
С. Раковски” № 2.
II. Да се учреди в полза на ”ЕВН България Електроразпределение” ЕАД с ЕИК ………….,
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо Г. Данов” № 37, възмездно, безсрочно
право на строеж за изграждане на нов трафопост, тип БКТП, със застроена площ 6,30 кв.м., както и
сервитут за преминаване на хора и техника върху прилежащата към него зона с площ 10,10 кв. м.,
определена съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, в поземлен
имот с 67338.534.23 по КККР-гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-9433-24.11.2016 г. на началника
на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 2, с площ от 1646 кв. м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
част от УПИ I, кв.144, ЦГЧ, гр. Сливен, актуван с АОС № 3558/26.01.2017 г., за сумата от:
1. 1 060 лв. (хиляда лв. и шестдесет ст.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 960 лв. (деветстотин и шестдесет лв.), без ДДС - за сервитута.
ІІI. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възмездно право на строеж върху
имота по т. ІI.
Внася:
Стефан Радев …………..
кмет на Община Сливен

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) върху поземлен имот- частна общинска
собственост с идентификатор 67338.516.339, гр.Сливен, кв.“Република“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно действащия Подробен устройствен план на кв.“Република“ гр.Сливен, одобрен с
Решение № 309/30.09.2004г. на Общински съвет - Сливен, Урегулиран поземлен имот І в кв.327 е
отреден за „За жилищно строителство и читалище”, по действащата кадастрална карта на града е с
площ 11942 кв.м. За имота е съставен АОС № 3523/15.11.2016 г. В общинската администрация е
постъпило заявление, вх.№ 9400-3158/1/28.02.2017г. от Георги Стоянов Иванов с искане да му бъде
разрешено право на пристрояване (тераса) към жилищна сграда, изградена върху общински имот –
частна общинска собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България пазарна оценка за отстъпено право на пристрояване за ЗП 18 кв.м, която
възлиза на 400 (четиристотин) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 2 356,20 лева (две хиляди триста
петдесет и шест лева и 20 ст.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47,
ал.2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за управление
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017год., с пристройка (тераса) със застроена
площ от 18 кв.м, попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.339, с адрес: гр.Сливен кв.“Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Георги Стоянов Иванов с ЕГН ………… да изгради
пристройка (тераса) със застроена площ от 18 (осемнадесет) кв.м към самостоятелен обект с
идентификатор № 67338.516.233.1.2, с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.“Република“, бл.9, ет.1, ап.1,
намиращ се в жилищна сграда №1, попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.516.339 ( УПИ I, кв.327), по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение
със заповед: 18-7879-04.10.2016г. на Началник на СГКК-Сливен с адрес: гр.Сливен, п.к.8800,
кв.“Република“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, целия с площ 11942 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи:
67338.516.217, 67338.516.248, 67338.516.236, 67338.516.235.
Цената на правото на пристрояване за 18 (осемнадесет) кв.м, възлиза на 2360 (две хиляди
триста и шестдесет) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на пристрояване по
т.2.

Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Предоставяне за управление на общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда (бивша сграда на ПУЦ), включваща
две помещения с два коридора и санитарен възел, с обща полезна площ 105 кв.м., находяща се в. с. Ге
ргевец, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпила докладна записка с вх. №1000237/02.03.2017 г. от Кмета на с. Гергевец, общ. Сливен, с която се докладва за нуждата от общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда (
бивша сграда на ПУЦ), включваща две помещения с два коридора и санитарен възел, с обща полезна
площ 105 кв.м., находяща се в. с. Гергевец, общ. Сливен. Кметът се е мотивирал, че ако обектът бъде
предоставен за управление, същият ще бъде ремонтиран със собствени средства и труд.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 5 и ал. 9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
за 2016 г., приета с Решение №526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел VII
„Предоставяне безвъзмездно за управление” се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “ча
ст от едноетажна масивна сграда (бивша сграда на ПУЦ), включваща две помещения с два коридора
и санитарен възел, с обща полезна площ 105 кв.м., находяща се в. с. Гергевец, общ. Сливен“, в графа
„площ“ се вписва „105 кв.м“, а в графа „Описание“ се вписва „за нуждите на кметство Гергевец“.
2. Предоставя за управление на Кмета на кметство Гергевец, Община Сливен общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда (
бивша сграда на ПУЦ), включваща две помещения с два коридора и санитарен възел, с обща полезна
площ 105 кв.м., находяща се в. с. Гергевец, общ. Сливен.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно управление, в
който се уреждат правата и задълженията на двете страни, да организира предаването и приемането
на имота и да отрази промяната в АОС №22/17.07.2001 г.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 21

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.549.21.1.19,
разположен на мансардния етаж на пететажна административна сграда, състоящ се от 7
броя помещения, 2 броя санитарни възли, помещение за чистачка и тераса с обща полезна площ
156,37 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 5 на Фондация „Европейски
младежки инициативи” за нуждите на Европейски информационен център Европа директно Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен с вх.№9500-14/17.03.2017 г. е постъпило искане от Дора
Колева Куршумова – Председател на УС на Фондация „Европейски младежки инициативи” /ЕМИ/
(приемна структура на Европа директно Сливен) за предоставяне под наем без търг или конкурс, за
период от 7 години (от 2017 до 2024 г.) на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.549.21.1.19, разположен на мансардния етаж на
пететажна административна сграда, състоящ се от 7 броя помещения, 2 броя санитарни възли,
помещение за чистачка и тераса с обща полезна площ 156,37 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, ул.
„Славянска“ №3, ет. 5.
Фондация ЕМИ от своето създаване през 2005 г. е партньор на Община Сливен в различни
инициативи и проекти свързани с европейската интеграция, информираността и обучението на
младите хора в Община Сливен и Сливенска област. През 2005 г. по проект на Фондацията е
оборудван и стартира своята дейност първия европейски център „Дом на Европа“ в град Сливен и
региона. Съвместните инициативи продължили и през 2006 -2007 г. със създаването на Младежки
център за обучение и информация по проект на Фондацията, финансиран от СИФ към МТСП.
Центърът има оборудвана компютърна зала за обучение и лиценз от НАПОО за обучаване в
професии свързани с физическа охрана, туризъм, социални дейности, компютърна грамотност, млад
фермер и др. По проекта са оборудвани също офиси на 12 информационни точки в малки населени
места на Община Сливен и областта. В периода 2008-2012 г. Фондацията е партньор на Община
Сливен когато общината създава и е приемна структура на Европейски информационен център
Европа директно Сливен. От 2013 г. поради промяна условията за кандидатстване към ЕК приемна
структура на Европа директно Сливен става Фондация ЕМИ с подкрепата и партньорството на
Община Сливен. Така е запазено помещението и работата на центъра на територията на Сливенска
област.
Европа директно Сливен е част от Европейска мрежа от 500 центъра на територията на страни
членки на ЕС, като в България има 15 центъра. В центъра работи екип от 5 души, като допълнително
през годината по стажантската програма на центъра преминават като обучение и работен стаж още
толкова.
Към искането са приложени и следните документи: Рамково споразумение за партньорство №
30-СЕ-0547413/00-44 от 2013 г. между Представителството на ЕК в България и Фондация
„Европейски младежки инициативи” като приемна структура на Европа директно Сливен;
удостоверение изх. №СД-04-01-2113/12 от 07.11.2016 г. за актуално правно състояние; удостоверение
№001 от 11.05.2007 г. от Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел към
Министерство на правосъдието; Решение №293 от 17.02.2005 г. по ф.д. №128/2005 г. на Сливенски
окръжен съд; декларация от 17.03.2017 г., че юридическото лице не притежава в собственост
недвижими имоти от вида на това, в което се иска настаняване.
От представените документи е видно, че Фондацията е вписана в специалния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел при Сливенски окръжен съд с решение №293 от 17.02.2005 г.
по ф.д. №128/2005 г. На 11.05.2007 г. Фондацията е регистрирана в Централния регистър на

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под
№20070511001.
Въз основа на наличните доказателства се установява, че Фондация „Европейски младежки
инициативи” осъществява дейност в обществена полза като по този начин отговаря на изискуемите от
закона предпоставки, а именно на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 5 и
ал. 9 и с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
за 2017 г., приета с Решение №526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отда
ване под наем“ се създава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “ самостоятелен обект с ид.
№67338.549.21.1.19, разположен на мансардния етаж на пететажна административна сграда,
състоящ се от 7 броя помещения, 2 броя санитарни възли, помещение за чистачка и тереса с
обща полезна площ 156,37 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 5“, в графа „п
лощ“ се вписва „156,37 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „за нуждите на ЮЛСНЦ“.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.549.21.1.19, разположен на
мансардния етаж на пететажна административна сграда, състоящ се от 7 броя помещения, 2 броя
санитарни възли, помещение за чистачка и тераса с обща полезна площ 156,37 кв.м., с адрес: гр.
Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 5,
на Фондация „Европейски младежки инициативи”, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
ул. „Славянска” №3, ет.3 с Булстат:…………, регистрирана по ф.д. №128/2005 г. на Сливенски
окръжен съд, осъществяваща дейност в обществена полза, представлявано от Дора Куршумова –
Председател на УС, при следните условия:
 Месечна наемна цена – 310 лева (без ДДС);
 Срок на договора – 7 (седем) години;
 Предназначение: за нуждите на Европейски информационен център Европа директно
Сливен.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор при определените в т. 2 на
настоящото решение условия.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част от
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион с полезна
площ 6,5 кв.м., находящ се във фоайето на ІІ ОУ ”Христо Ботев”, гр. Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№4704-756 от 01.03.2017 г. е постъпило, чрез Мария Костова в качеството
й на представител, искане от „Димитрова и Костова“ ООД– наемател на част от общински нежилищен
имот, публична общинска собственост, представляваща павилион с полезна площ 6,5 кв.м., находящ
се във фоайето на ІІ ОУ ”Христо Ботев”, гр. Сливен.
С цитираната по-горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на действащия
към момента договор за наем до максимално допустимия срок по закон.
Договорът за наем е сключен на 29.06.2012 г. със срок от 5 (пет) години, считано от датата на
подписването му. Този срок изтича на 29.06.2017 г. Наемателят поддържа добре имота, редовно и в
срок заплаща дължимия месечен наем.
Процедурата за продължаване на наемни договори е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Сливен (приета с
Решение №238/31.07.2008 год.), а именно: Преди изтичането на сроковете на наемните договори, те
могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласие на общинският съвет за нов срок,
до максимално допустимия по закон. Исканията се подават чрез кмета на общината не по-късно от
три месеца преди изтичането на срока на договора и се разглеждат от общинския съвет в двумесечен
срок.
Искането е подадено от наемателя в определения срок и срокът на договора за наем не е изтекъл,
отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 25, ал. 1 от НРПУРОИ, поради
което може да бъде разгледано от Общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ

1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 30.06.2017 г., срокът на
договор за наем, сключен на 29.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем на част от
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион с полезна
площ 6,5 кв.м., находящ се във фоайето на ІІ ОУ ”Христо Ботев”, гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договора за наем от
29.06.2012 г., за срока по т. 1.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от едноетажна
масивна сграда – автоспирка с полезна площ от 22.5 кв.м., находяща се в с. Камен, общ. Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№4704-848 от 13.03.2017 г. е постъпило, чрез Красимира Атанасова
Стоянова в качеството й на управител, искане от „РУНИ 94-10” ЕООД с ЕИК: ………… – наемател на
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от
едноетажна масивна сграда – автоспирка с полезна площ от 22.5 кв.м., находяща се в с. Камен, общ.
Сливен.
С цитираната по-горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на действащия
към момента договор за наем с още 5 (пет) години.
Договорът за наем е сключен на 20.07.2012 г. със срок от 5 (години) години, считано от датата на
подписването му. Този срок изтича на 20.07.2017 год. Наемателят поддържа добре имота, редовно и в
срок заплаща дължимия месечен наем.
Процедурата за продължаване на наемни договори е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Сливен (приета с
Решение №238/31.07.2008 год.), а именно: Преди изтичането на сроковете на наемните договори, те
могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласие на общинският съвет за нов срок,
до максимално допустимия по закон. Исканията се подават чрез кмета на общината не по-късно от
три месеца преди изтичането на срока на договора и се разглеждат от общинския съвет в двумесечен
срок.
Искането е подадено от наемателя в определения срок и срокът на договора за наем не е изтекъл,
отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 25, ал. 1 от НРПУРОИ, поради
което може да бъде разгледано от Общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ

1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 21.07.2017 г.,
срокът на договор за наем, сключен на 20.07.2012 год. за временно и възмездно
ползване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляващ обособена част от едноетажна масивна сграда – автоспирка с полезна
площ от 22.5 кв.м., находяща се в с. Камен, общ. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договора за
наем от 20.07.2012 год., за срока по т. 1.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни планове за
линейните обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка и водопровод в землището на
гр.Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп и водопровод
до ПИ 67338.46.19, за осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“,
местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от
Венелин Василев Великов за разрешаване изработването на проекти за ПУП - парцеларни планове за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасета на пътна връзка и водопровод в имоти с идентификатори
67338.251.1, с НТП „полски път“ и 67338.251.2 и 67338.251.5, с НТП „първостепенна улица“, всички
общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп и водопроводно захранване на ПИ
67338.46.19, за осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, местност
”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и одобряване задание за тяхното проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава на Венелин Василев Великов и Никола Димитров Райнов за тяхна сметка
изработването на проекти за ПУП – парцеларни планове за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасета на пътна
връзка и водопровод през имоти с идентификатори 67338.251.1, с НТП „полски път“ и 67338.251.2 и
67338.251.5, с НТП „първостепенна улица“, всички общинска собственост, за осигуряване на
транспортен достъп и водопроводно захранване на ПИ 67338.46.19, за осъществяване на
инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и
одобрява задание за тяхното проектиране.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 25
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за одобряване изменение на ПУП за кв.96 и кв.122,
с.Жельо войвода, общ.Сливен.
Уважаеми госпожи и господа,
С протокол №46/20.12.2016г. Общинският експертен съвет по устройство на територията
/ОбЕСУТ/ прие като Предложението по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация за кв.96 и кв.122 с.Жельо войвода, община Сливен.
Изменението е разрешено за изработване със Заповед № РД-15-144/19.01.2017г. на Кмета на Община
Сливен. Проектът е съобщен на заинтересуваните лица с обявление, публикувано в „Държавен

вестник“, бр.16 от 17.02.2017г., като в законоустановения едномесечен срок от датата на обнародване
на обявлението в Общинската администрация не са постъпили възражения. С протокол
№6/24.03.2017г. ОбЕСУТ прие за одобряване като окончателен проекта за изменение на плана.
Теренът, който се разработва е общинска собственост. С изменението се цели осигуряване на
допълнителни жилищно-строителни имоти в регулацията на селото за задоволяване на неотложни
жилищни нужди, като се променя уличната регулация и границите на действащите УПИ и се
образуват нови квартали 139 и 140 и нови УПИ за индивидуално жилищно застрояване.
Изработеният проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за
квартал 96 и квартал 122, с.Жельо войвода, общ.Сливен предвижда отпадане на улица от о.т.250 до
о.т.252, проектиране на нови улици от о.т.251 през о.т.252д до о.т.252; от о.т.251е до о.т.252а; от
о.т.253 до о.т.295б; от о.т.295в до о.т.295а и улици-тупик от о.т.196а до о.т.196б и от о.т.251а до
о.т.251д, което води до промяна на границите на квартал 96 и квартал 122 и образуване на нови
квартали 139 и 140 с проектиране на нови или промяна на границите на съществуващите урегулирани
поземлени имоти, както следва:
 в кв.96 – променят се вътрешнорегулационните граници на УПИ ІХ-530 и Х-530, отпадат
УПИ ХІ-529, ХІІ-529, ХІІІ-528 и ХІV-527 и се образуват нови жилищностроителни УПИ от ХІ
до ХХІІІ;
 в кв.122 – отпада УПИ І – „За озеленяване и спорт“ и се образуват нови УПИ І – „За
озеленяване и спорт“ и УПИ ІІ – „За озеленяване и благоустрояване“;
 в кв.139 – образуват се нови жилищностроителни УПИ от І до ХІ;
 в кв.140 – образува се единствен УПИ І – „За озеленяване, благоустрояване и спорт“;
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация за квартал 96 и
квартал 122, с.Жельо войвода, общ.Сливен, като отпада улица от о.т.250 до о.т.252, проектират се
нови улици от о.т.251 през о.т.252д до о.т.252; от о.т.251е до о.т.252а; от о.т.253 до о.т.295б; от
о.т.295в до о.т.295а и улици-тупик от о.т.196а до о.т.196б и от о.т.251а до о.т.251д, което води до
промяна на границите на квартал 96 и квартал 122 и образуване на нови квартали 139 и 140 с
проектиране на нови или промяна на границите на съществуващите урегулирани поземлени имоти,
както следва:
 в кв.96 – променят се вътрешнорегулационните граници на УПИ ІХ-530 и Х-530, отпадат
УПИ ХІ-529, ХІІ-529, ХІІІ-528 и ХІV-527 и се образуват нови жилищностроителни УПИ от ХІ
до ХХІІІ;
 в кв.122 – отпада УПИ І – „За озеленяване и спорт“ и се образуват нови УПИ І – „За
озеленяване и спорт“ и УПИ ІІ – „За озеленяване и благоустрояване“;
 в кв.139 – образуват се нови жилищностроителни УПИ от І до ХІ;
 в кв.140 – образува се единствен УПИ І – „За озеленяване, благоустрояване и спорт“;

Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот № 031060,
местността „Кисело тръне”, землище с.Блатец, общ. Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за създаване,
обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание заявление №9400-4209/28.02.2017г. от
Стоян Марков Тенев, с искане за разрешаване на градоустройствено проектиране, придружено със
скица № 03412/ 16.01.2017г. от ОС”Земеделие”-Сливен, документ за собственост и планово задание
от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на имот № 031060, местността „Кисело
тръне”, землище с.Блатец, общ. Сливен от земеделски в имот за „Рибарник”.
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 предлагам
Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот № 031060, местността
„Кисело тръне”, землище с.Блатец, общ. Сливен с цел преотреждане на имота за „Рибарник”, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот № 031060, местността „Кисело тръне”, землище
с.Блатец, общ. 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;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.44.2, местността „Сливенски кър”,
землище гр.Сливен, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за създаване,
обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание заявление №9400-5677/21.03.2017г. от
Анка Николова Тодорова, чрез пълномощника си Валентин Георгиев Георгиев, с искане за
разрешаване на градоустройствено проектиране, придружено със скица № 15-624372-20.12.2016г. от
СГКК-Сливен, документ за собственост и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ,
съдържащо информация и обосновка за необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е
преотреждане на имот с идентификатор 67338.44.2, местността „Сливенски кър”, землище гр.Сливен,
общ. Сливен от земеделски в имот „За разширение на производствена, складова дейност и
автоморга”.
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 предлагам
Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с идентификатор 67338.44.2,
местността „Сливенски кър”, землище гр.Сливен, общ. Сливен с цел преотреждане на имота „За
разширение на производствена, складова дейност и автоморга” , като се спазят следните указания и
условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.44.2, местността „Сливенски
кър”, землище гр.Сливен, общ. 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;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 28
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния
устройствен план на кв..612, кв.”Дружба”, гр.Сливен
Уважаеми госпожи и господа,
С протокол № 46/20.12.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на територията прие
проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ ІІ-„За търговия и битови услуги”,
кв.612, кв.“Дружба“, гр.Сливен. Проектът е изготвен служебно от Дирекция „Устройство на
територията”, при условията на чл.230 ал.4 от ЗУТ и на основание чл.134 ал.2 вр.ал.1 т.2 от ЗУТ.
Поводът за изменението е постъпила в Общинската администрация Докладна записка Вх.№5300115/31.10.16г. от Директора на ОП “Общински пазари“-Сливен, с която се иска територията, върху
която са разположени масите за продажба на плодове и зеленчуци в кв.”Дружба” да бъде обособен в
самостоятелен УПИ.
Теренът - предмет на проекта, е част от кв.“Дружба“, гр.Сливен и на него са разположени
кварталният кооперативен пазар, търговски, обслужващи и офис сгради, съществуващи зелени площи
и паркинги. По действащия ПУП за квартала, одобрен със Заповед №РД-15-140/23.02.2001г., за
същия е отреден общ УПИ ІІ – „За търговия и битови услуги“ в кв.612, разположен непосредствено
до бул.“Стефан Стамболов“. За имота има съставен АОС №3111 от 09.01.2014г. С проекта се
предлага УПИ ІІ-„За търговия и битови услуги“ да се раздели на три нови: УПИ ІІ - „За търговия и
битови услуги“, УПИ ІІІ – „За благоустрояване“ и УПИ ІV – „За пазар“.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за УПИ ІІ-„За търговия и
битови услуги”, кв.612, кв.“Дружба“, гр.Сливен, като отпада УПИ ІІ и се образуват нови УПИ ІІ-„За
търговия и битови услуги“, УПИ ІІІ-„За благоустрояване“ и УПИ ІV-„За пазар“.

Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник, председател
на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на Общинския
съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен бяха входирани следните искания за отпускане на финансови
средства от:
1. НЧ „Просвета-1935“ - с.Глушник, общ.Сливен за участие на Детска театрална трупа
„Изворче“ при читалището в Националния фестивал за детско-юношеско театрално изкуство
„Малкият принц“ в гр. Велико Търново;
2. ППМГ „Добри Чинтулов“ – гр.Сливен за съфинансиране на Национална олимпиада по
история и цивилизация, за учебната 2016/2017г.
3. НЧ „Светлина 1912“ - с. Николаево, общ. Сливен за отбелязване на 105 години от създаването
на читалището и 24 май - празник на селото;
4. НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен за участие на ДТК „Здравец“ и ФТА
„Тракийска китка“ при читалищата в с.Гавраилово и с.Селиминово за участие в Международен
фолклорен фестивал „Козара Етно 2017“, Пискавица, Босна и Херциговина.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свои заседания разгледа исканията и
прие решения да
предложи на Общинския съвет отпускането на финансови средства на
гореизброените организации.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да
приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 300 /триста/ лева на НЧ „Светлина 1912“ - с.
Николаево, общ. Сливен за отбелязване на 105 години от създаването на читалището и 24 май - за
покани, грамоти, сувенири и озвучаване.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева на НЧ „Просвета1935“ - с.Глушник, общ.Сливен за участие на Детска театрална трупа „Изворче“ при читалището в
Националния фестивал за детско-юношеско театрално изкуство „Малкият принц“ в гр. Велико
Търново
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда / лева на ППМГ „Добри Чинтулов“
– гр.Сливен за съфинансиране на Национална олимпиада по история и цивилизация, за учебната
2016/2017г.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на НЧ „Слънце1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен за участие на ДТК „Здравец“ и ФТА „Тракийска китка“ при
читалищата в с.Гавраилово и с.Селиминово за участие в Международен фолклорен фестивал „Козара
Етно 2017“, Пискавица, Босна и Херциговина.
V. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет: /приложение №9
от бюджета на Община Сливен за 2017г./

VI. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до 31.08.2017год.
отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Павлов – общински съветник, председател
на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет бяха входирани следните молби за отпускане на финансова помощ от:
1. Галя Асенова Христова от гр.Сливен за лечение. Г-жа Христова страда от захарен диабет с
множество усложнения. Има определена 100% нетрудоспособност;
2. Кръстьо Минков Христов от гр.Сливен за лечение и възстановяване, след прекаран
исхемичен мозъчен инсулт. Г-н Христов е с определена 91% нетрудоспособност;
3. Марийка Ташева Костадинова от гр.Сливен за лечение. Г-жа Костадинова страда от
глаукома. Претърпяла е две операции на очите. Живее сама. Има определена 100%
нетрудоспособност;
4. Йорданка Господинова Иванова от гр.Сливен за ремонтни дейности. Г-жа Йорданова е
пенсионерка по болест с определена 50% нетрудоспособност. В следствие на пожар е изгорял
покрива на жилището й;
5. Величка Стоянова Куртева от гр.Сливен за лечение и възстановяване, след прекаран
исхемичен мозъчен инсулт. Има определена 100% нетрудоспособност с чужда помощ;
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика на свои заседания разгледа исканията и
прие решения да предложи на Общинския съвет да подпомогне гореизброените граждани.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да
приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200/двеста/ лева на:
1.Марийка Ташева Костадинова с ЕГН …………… от гр.Сливен, …………. за лечение;
2. Величка Стоянова Куртева с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……….. за лечение и
възстановяване.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
Кръстьо Минков Христов с ЕГН …………….. от гр.Сливен, …………. за лечение и
възстановяване.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева на:
Галя Асенова Христова с ЕГН …………….. от гр.Сливен, ………….. за лечение.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на:
Йорданка Господинова Иванова с ЕГН …………………, от гр.Сливен, ………… за ремонтни
дейности по възстановяване покрива на жилището й;

V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет ”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 31.08.2017год. разходооправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при Общински
съвет Сливен.
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