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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и обхваща втората
година от управлението през мандат 2019-2023 г. В него е представена работата
на кмета на Община Сливен и Общинска администрация и степента на изпълнение
на основните цели и приоритети, заложени в Програмата за управление. Данните
за дейността на структурните звена са обобщени в отделни параграфи.
Изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в
Програмата за управление на кмета за мандат 2019-2023 г., а именно:
Провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната
стабилност на общината, ефективно и икономично разпределение на разходите и
финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина;
Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и
безопасна градска среда, интегриран градски транспорт, балансирано развитие на
централна градска част, кварталите и селата в общината;
Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за
изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;
Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на
конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена
заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено
здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;
Насочване на инвестиции за развитие на качествен и интегриран
туристически продукт, популяризиращ марката „Сливен“ - базиран на уникалното
културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена
инфраструктура, богат културен и събитиен календар и нови атракции;
Провеждане на активна социална политика, насочена към
предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално
включване;
Повишаване на сигурността на територията на общината и
гарантиране спокойствието на жителите, опазване на изграденото.
Оптимално използване на възможностите на международно,
европейско и национално финансиране в ключови стратегически сектори за
изпълнение на местните, национални и европейски политики.
Основните принципи на работа се основаваха на:
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Открито управление и прозрачност на процесите;
Ф инансова стабилност и дисциплина;
З аконосъобразност и целесъ образност при зачитане на м орала
и общ ествените очаквания;
Еф ективност на инвестициите с ф окус въ рху конкретни
резултати и добавена стойност;
Партньорство и диалог;

През 2021 г. Общинска администрация – Сливен осъществи следните
политики, спазвайки гореописаните принципи на работа и с цел постигането на
заложените в Програмата приоритети:
По отношение на сфера бюджет и финанси продължава политиката за
подобряване събираемостта на недоборите чрез издаване на актове за
установяване на неплатените задължения и образуване на изпълнителни дела,
вследствие на което през 2021 г. има над 23 % ръст на събраните задължения
спрямо 2020 г.
Усилията на ръководния екип за подобряване на местната
инфраструктура, градоустройство и благоустрояване през изминалата
година бяха успешни. Приключиха строително-монтажните работи по
благоустрояване на бул. „Хаджи Димитър“. Изпълнен е първи и две трети от втори
етап по реконструкция на асфалтовата настилка на бул. „Стефан Стамболов“.
Приключи изграждането на мрежата от велоалеи, като част от дейностите по
проекта за градски транспорт. Започна строителство по облагородяване на
междублокови пространства в трите най-гъсто населени квартали на града – „Сини
камъни“, „Българка“ и „Дружба“, както и ремонтът и рехабилитацията на
тролейбусната мрежа.
По отношение на привличането на инвестиции Община Сливен обнови
икономическия си профил и представи нов Комуникационен план за привличане на
инвеститори и Пътеводител за стартиращи и технологични компании.
Актуализирана бе Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение.
Изработен бе Подробен устройствен план за Индустриален парк Бършен, ведно с
парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура. Въпреки края
на програмния период по Европейските структурни и инвестиционни фондове, през
2021 г. бяха сключени 4 нови договора за предоставяне на Безвъзмездна
финансова помощ.
Продължи работата по изграждането на ефективна система за
образование, социални дейности и здравеопазване. Приключи ремонтът на
сградата на Детска градина „Звездица“. Възложено беше изготвянето на
инвестиционни проекти по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН.
Стартира строителството на 4 нови сгради за предоставяне на социални услуги.
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2021 ГОДИНА ПО ПОЛИТИКИ:
РАЗУМНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,
ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Местни данъци и такси
Събраните през 2021 г. местни данъци и такси, включително лихвите, са в
общ размер на 22 380 х.лв. Наблюдава се увеличение с 4 217 х.лв. спрямо
предходната 2020 г. Ръстът за събраните в повече задължения е над 23 %.
За основните задължения – ДНИ, ДПС и ТБО, изпълнението е:
Данък върху недвижимите имоти
Отчетен приход за 2021 г. – 6 736 х.лв. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в
повече 1 028 х.лв. Спрямо 2020 г. са събрани в повече задължения както за
текущите, така и за недоборите, съответно 4 984 х.лв. и 1 752 х.лв.
Увеличеният размер на събраните текущи задължения и недобори, се дължи
основно на обстоятелството, че през 2020 и 2021 г. бяха наложени възбрани на
имоти от публичните изпълнители на дирекцията.
Данък върху превозните средства
Отчетен приход за 2021 г. – 5 775 х.лв. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в
повече 674 х.лв. Спрямо 2020 г. са събрани в повече задължения както за
текущите, така и за недоборите, съответно 4 344 х.лв. и 1 431 х.лв.
Увеличеният размер на събраните текущи задължения и намаления размер
на събраните недобори, се дължи основно на обстоятелството, че от 2016 г., при
извършване на годишните технически прегледи на МПС, от пунктовете за ГТП
започна стриктното спазване разпоредбата от ЗМДТ – „заплащането на данъка е
условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство”.
Наложени са запори на превозни средства от публичните изпълнители на
дирекцията.
Такса битови отпадъци
Отчетен приход за 2021 г. – 4 712 х.лв. Спрямо отчета за 2020 г. са събрани в
повече 677 х.лв. Спрямо 2020 г. са събрани в повече задължения както за
текущите, така и за недоборите, съответно 371 х.лв. и 1 002 х.лв.
Увеличеният размер на събраните текущи задължения и недобори се дължи
основно на обстоятелството, че през 2020 и 2021 г. бяха наложени възбрани на
имоти от публичните изпълнители на дирекцията.
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За подобряване събираемостта на недоборите, продължава издаването на
актове за установяване на неплатените задължения, както и образуване на
изпълнителни дела. През 2021 г. са издадени 2927 акта за установяване на
задължения, при издадени през 2020 г. 1974 акта. За принудително изпълнение,
през същия период са образувани 632 изпълнителни дела, при образувани през
2020 г. 1317.
Търговска дейност на открито
През 2021 г. са издадени общо 76 бр. разрешителни за извършване на
търговска дейност на открито, внесени са такси в размер на 49 249 лв. Сумата е
2.51 пъти по-малка в сравнение с предпандемичния период. През годината
търговците заплащаха 50 % от дължимата такса за шест месечен период, а за три
месеца бяха напълно освободени от заплащане на такса „тротоарно право“.
Извършени са общо 93 бр. проверки.
За стимулиране на местните производители бяха организирани 3 броя
еднодневни фермерски пазари без заплащане на такси.
Защита на потребителите
През 2021 г. са извършени общо 660 бр. проверки по Закона за защита на
потребителите в рамките на правомощията по закона и 228 проверки по Закона за
авторското право и сродните му права. Проведени са множество консултации на
потребители за правата им по закон.
Общински предприятия
На територията на Община Сливен през 2021 г. действат:
-

„Диагностично-консултативен център 1- Сливен” ЕООД
„Диагностично-консултативен център 2 - Сливен” ЕООД
„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД
„Пътнически превози” ЕООД
„Общинска охрана и СОТ” ЕООД
„Обреден комплекс” ЕООД
Всички дружества към 30.09.2021 г. отчитат печалба, единствено „Пътнически
превози” ЕООД приключва деветмесечието със загуба възлизаща на 441 хил. лв.
Отчетената от останалите дружества печалба към 30.09.2021 г. е в размер на 351
хил. лв. За същия период заетите в търговските дружества лица са 509 души.
През 2021 г. четири от дружествата дължат дивидент за 2020 г., съгласно
решения на Общински съвет – Сливен. В бюджета на Община Сливен е постъпил
дивидент в размер на 212 хил. лв.
С Решение № 384 от 26.11.2020 г. на Общински съвет-Сливен е отпусната
допълнителна парична вноска на „Обреден комплекс” ЕООД. Паричната вноска е в
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размер на 5 000 лв., под формата на безлихвен заем, който следва да се
възстанови за срок от 2 години. Със средствата е закупен агрегат за хладилна
камера, представени са разходооправдателни документи. До момента
задължението се обслужва в срок, като е възстановена сума в размер на 2 480 лв.
Действащите общински предприятия на територията на Община Сливен са:
-

ОП
ОП
ОП
ОП

„Общински пазари”
„Земеделие, гори и водни ресурси”
„Градска мобилност”
„Озеленяване и гробищни паркове”

Реализираните от тях приходи към 30.09.2021 г. са 2 598 хил. лв., а
извършените разходи - 1 858 хил. лв. Отчетен е резултат в размер на 739 хил. лв.
За същия период заетите в предприятията лица са 140 души.
ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

ГРАДСКА СРЕДА

През месеците май и юни 2021 г. започна благоустрояването на кварталите
„Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“, като обхватът на районите и вида на
дейностите е изцяло в съответствие с предвиденото в Програмата за управление на
Община Сливен за мандат 2019-2023 г. Очаква се строително-монтажните работи
да приключат през пролетта на 2022 г.
ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ

Етапът на изпълнение на посочените в Програмата за управление и
допълнително идентифицираните инфраструктурни обекти е представен
в табличен вид. Обектите са разделени по видове разходи
Таблица 1. Капиталови разх оди

№

Наименование и
местонахождение на
обекта

Изпълнение на обектите към 31.12.2021 г.
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1

2

Основен ремонт на
административни сгради
на Община Сливен (в т.ч.
и кметства в населените
места на територията на
общината)
Основен ремонт на
покрив кметство
с.Гергевец

На частта от сградата, ползвана от Кметство
с.Средорек е сменена дървената фасадна дограма с
РVС прозорци. Дограмата е обърната двустранно и са
монтирани подпрозоречни прагове отвън и отвътре.
Извършен е ремонт на покрива в частта на връзката
между двете части на сградата.
Извършен е основен ремонт на покрива на сградата.
Покритието е с керемиди и капаци. Изцяло са
подменени ламаринени обшивки, олуци и водосточни
тръби. Монтирана е мълниезащитна инсталация.
Направен е ремонт на северната и западна фасади на
сградата.
Изготвено е арх. заснемане и констр. обследване на
сградата на закритото ОУ "Антон Иванов". Заснемането
е необходимо за изготвяне на ПСД за обект:
"Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо
Ботев", гр. Сливен, по Програма за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, градини и училища, приета с Решение № 543 от
03.08.2020 г. на МС на Р. България, по предложение на
МОН.
СМР на обекта са приключили. С договора са
изпълнени СМР за саниране на корпусите на сградата с
подмяна на дограма и топлоизолации по изготвен
доклад за енергийно обследване. Изпълнен е вътрешен
ремонт и подмяна на Електро, ВиК и ОВК инсталации.

3

Консервация,
реставрация и адаптация
на училищна сграда
/училище Аргир
Димитров"/ с
идентификатор
67338.544.79.1 по КККР
на гр.Сливен

4

Саниране на сграда ДГ
"Звездица", гр.Сливен ПМС №164/28.06.2019г.

5

Реконструкция на сграда Сключен договор за изготвяне на технически проект и
за нуждите на ОУ "Христо упражняване на авторски надзор с дата 18.11.2021 г.
Ботев”, гр. Сливен
по Програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини
и училища, приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г.
на МС на Р. България по предложение на МОН.

6

Саниране и вътрешен
ремонт Детска ясла №14

7

Направа на алуминиева
преграда в 3-та група на
Детска ясла №15,
кв."Българка" гр. Сливен
Реконструкция и
оборудване кухненски
блок „Дом стари хора”,
гр. Сливен

8

Изградена нова АС, подмяна на радиатори и ВОИ.
Постигнати по-голям комфорт и икономии на
отопление.
Монтирана е алуминиева преграда в 3-та група на
Детска ясла № 15
Довършен е ремонт, започнат през 2008 г. Направено е
преминаване на готварските уреди на природен газ,
изграждане на нова вентилация, облицовки по под,
стени и таван. Изпълнява се вентилация и
климатизация на кухненското помещение.

8

9

10

11
12

13

14

15

16

Основен ремонт на улици
на територията на
община Сливен - ПМС
№360/10.12.2020г.
Ремонт на светофарна
уредба на кръстовище
бул."Г.Данчев" с
бул."Стефан Стамболов"
Основен ремонт на
спортни площадки

Изпълнен е първи и две трети от втори етап по
реконструкция на асфалтова настилка по бул. "Стефан
Стамболов" гр.Сливен. С настъпване на зимния сезон
СМР са преустановени и ще приключат през 2022г.
Подмяна на старите светофарни секции с нови "ЛЕД",
съгласно нормативните изисквания. Осигурена подобра видимиост и надеджност на светофарната
уредба.
Демонтирана е съществуващата и е положена нова
изкуствена трева за спортна площадка в УПИ II, кв. 67
по плана на кв. „Речица“.
Направа на настилка на
Направена е настилка на сцената с ламели
сцена зала "Сливен
широколистно дюшеме, грундирани и лакирани.
Дюшемето е върху подложка от грундирани ОSB
плоскости, монтирани върху старата настилка.
Конструкцията за дюшемето е ремонтирана частично.
Основен ремонт на
Повишаване на енергийната ефективност чрез
спортен комплекс
полагане на топло и хидроизолация, подмяна на
"Асеновец" в Сливен дограма, подмяна на ВОИ и енергоизточника,
ПМС №315/19.12.2018г.
изградена е нова вентилация и климатизация,
обновени са залите с прилежащите им санитарни
помещения. Постигнати са икономии и е осигурена
комфортна среда за спорт на деца и младежи.
Вътрешен ремонт на
За осигуряване на зала за борба в сградата на бившите
сграда за бокс в УПИ I,
"ХАЛИ" е извършен ремонт, който включва: изграждане
кв.99, гр.Сливен
на преградна стена за обособяване на съблекалня;
ремонт на санитарното помещение към залата;
възстановяване на водопроводната инсталация за
топла и студена вода; монтаж на: врати и крила за
врати; моноблок 3 бр.; мивки; смесителни батерии и
душ батерии. Облицовките и настилките от керамични
плочи са ремонтирани. По стълбище и атриум ІІ етаж е
монтиран алуминиев парапет. На двата изхода са
поставени антипаник брави.
Изцяло е ремонтирана ел. инсталацията.
Изготвяне на ПСД,
Изготвен е инвестиционен проект и доклад за
преработка технология
съответствие на инвестиционния проект.
на пречистване на водата Изпълняваните СМР включват: първи етап - подмяна на
и подмяна на облицовки
облицовки по стени и под на басейна и технология на
басейн
пречистване на водата;
втори етап - подмяна на облицовки в зала басейн по
под и стени.
Изграждане на две
Изготвени са прединвестиционни проучвания. Сключен
допълнителни училищни е договор за изготвяне на ПСД във фаза: Технически
сгради за Профилирана
проект за изграждане на две допълнителни сгради с
природо-математическа
физкултурен салон и учебни зали, за ППМГ и ПГПЗЕ,
гимназия "Добри
гр. Сливен.
Чинтулов" и
9

Профилирана гимназия с
преподаване на западни
езици "Захарий Стоянов“
- ПМС №49/12.02.2021г.
17

Изграждане на нова
сграда за нуждите на
Детска градина
„Перуника”, с.Сотиря

18

Разширяване на сградата
на Детска градина
„Зорница”, с.Гавраилово

19

Реконструкция на
съществуваща сграда за
детска градина в
с.Селиминово

20

Нов корпус за
образователни нужди
към ОУ "Св. Паисий
Хилендарски", с.Сотиря

21

Изграждане на нова
сграда за детска градина
в с. Тополчане

Обектът е за изграждане на нова сграда за нуждите на
детска градина "Перуника" с. Сотиря, по Програма за
изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, градини и училища,
приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г. на МС на Р.
България по предложение на МОН. В процес сме на
изготвяне на инвестиционен проект.
Обектът е за изграждане на допълнителни помещения
за отглеждане на деца, с цел увеличаване на групите в
градината. Предвижда се изграждане на пристройка
към съществуваща сграда на ДГ "Зорница" с.
Гавраилово, по Програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини
и училища, приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г.
на МС на Р. България по предложение на МОН. В
процес сме на изготвяне на инвестиционен проект.
Обектът е за реконструкция на сграда на ДГ с.
Селиминово, по Програма за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, градини и училища, приета с Решение № 543 от
03.08.2020 г. на МС на Р. България по предложение на
МОН. В процес сме на изготвяне на инвестиционен
проект.
Възобновени СМР, поискани средства от МОН за
заплащане на изпълнението до момента по Програма
за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, градини и училища,
приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г. на МС на Р.
България по предложение на МОН. Изпълнението на
строежа се предвижда да приключи през 2022 г.
Новата сграда ще позволи да се премине към
едносменен режим на обучение
Продължава процедурата за продобиване на терен.
Същият е необходим за изграждане на нова сграда за
нуждите на детска градина в с. Тополчане, по
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, градини и училища,
приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г. на МС на Р.
България, по предложение на МОН.
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22

Реконструкция и
разширение на
съществуваща сграда за
детска градина в
с.Чинтулово

23

Изграждане на нова
сграда за детска градина
в кв."Надежда",
гр.Сливен

24

Разширение на ОУ
"Паисий Хилендарски",
с.Тополчане, община
Сливен - ПМС
№348/18.12.2019г.

25

Реконструкция на
централно отопление на
ДГ "Минзухар",
с.Крушаре
Довършване на общински Извършено е СМР за довършване на 11 броя жилища,
жилища за настаняване
като са направени настилки в помещенията – от
ламинирани плоскости в спални и дневни и от плочи
гранитогрес в кухни, коридори и сервизни помещения.
Шлайфани и боядисани с латекс са стените и таваните.
В сервизните помещения е направена облицовка от
фаянсови плочи и са монтирани мивки, тоалетни
гърнета, вентилатори и бойлери. В кухните са
монтирани комплект кухненски шкафове долен и горен
ред.
Водоснабдяване на СО
Изготвен е доклад за съответствие на изготвената през
"Кироолу"
2018 година Актуализация на ПСД. Предстои процедура
за избор на изпълнител на СМР - втори етап.
Предстоящите СМР включват изграждане на Напорен
водоем (НВ) с хлораторно и ограда на санитарно
охранителна зона; допълнителни трасета на изпълнени
с първи етап довеждащ, хранителен и преливноизпълнителен водопровод от мястото на изпълнение до
НВ, и ел. кабел 1 kv НН от ел. стълб на EVN до
хлораторно, както и други СМР за окончателно
завършване и въвеждане на обекта в експлоатация.
Подобряване на улично
Монтирани са 29 стълба за парково осветление, 25
осветление в гр. Сливен
стълба за улично осветление, 302 бр. LED осветителни
и населените места в
тела на обособени зони в гр. Сливен в 28 населени
общината
места на Община Сливен.

26

27

28

Обектът е за изграждане на помещения за две групи
деца, като пристройка към същ. сграда в с. Чинтулово,
по Програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини
и училища, приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г.
на МС на Р. България, по предложение на МОН. В
процес сме на изготвяне на инвестиционен проект.
Обектът е за изграждане на нова сграда за нуждите на
детска градина в кв. "Надежда", гр. Сливен, по
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, градини и училища,
приета с Решение № 543 от 03.08.2020 г. на МС на Р.
България, по предложение на МОН. В процес сме на
изготвяне на инвестиционен проект.
Изготвена проектна документация и е обявена
процедура за избор на изпълнител за СМР. Изчаква се
решение на КЗК. Предвидено е продължаване на
строителството на корпус с учебни зали (корпус "С") и
нов корпус за физкултурен салон (корпус "Д") от
сградата на ОУ "Паисий Хилендарски".
Изготвен е инвестиционен проект за изграждане на
нова ВОИ, предвиждаща преминаване на отопление с 2
газови котела и резервоар на пропан бутан.
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29

30

31

Изграждане на поливни
водопроводи и
оборудване на тръбен
кладенец №2 в
кв."Република",
гр.Сливен
Отводняване ул.“Харкан“,
кв.268, между осови
точки 1975 и о.т.1977,
гр.Сливен
Допълнително
водоснабдяване с.Ичера,
Община Сливен

32

Допълнително
водоснабдяване с.Сотиря

33

Благоустрояване по бул.
"Хаджи Димитър"от
о.т.839 до о.т.932 по
плана на Централна
градска част (ЦГЧ) на
гр.Сливен - ПМС
№283/13.12.2017г.
Проектиране и
изграждане на сондажни
кладенци и поливни
водопроводи за
непитейна вода Проучване, проектиране
и изграждане на
съоръжение за
водовземане от подземни
води - тръбни кладенец в
парк "Юнак"
Проектиране и
изграждане на сондажни
кладенци и поливни
водопроводи за
непитейна вода Проучване, проектиране
и изграждане на
съоръжение за
водовземане от подземни
води - тръбни кладенци,
разположени в
югоизточната част на

34

35

Изпълнява се оборудване на тръбен кладенец,
изграждане на поливни водопроводи 660м. Поливната
мрежа ще обслужва паркови пространства в
кв."Република" с обща площ 69 397м2' и до обществени
консуматори - детски заведения в квартала.
Завършването на СМР ще приключи през 2022г.
Изградени са два броя улични оттоци(единични) с
дължина 3,80м‘и отводнителни дъждоприемни шахти с
дължина 4.50м‘ всяка ф200мм. Предотвратено е
наводняване на имоти по ул."Харкан".
Населеното място е с ограничено водоподаване и
недостиг на вода с питейно-битови качества. След
узаконяване на тръбният кладенец ще бъдат осигурени
допълнителни водни количества за жителите и гостите
на с. Ичера.
Хидрогеоложкото обследване определя два
перспективни участъка - по този начин, с изграждане
на два ТК ще се подпомогне задоволяването на
населението на с.Сотиря с питейна вода.
Извършен е основен ремонт на булеварда, включващ:
преасфалтиране, подмяна на тротоарната настилка,
подмяна на сградни водопроводни отклонения,
облагородяване на зелените площи и
дървета,изграждане на зарядни станци, изграждане на
ново улично осветление.
След изпълнение на трети етап от договора узаконяване на водовземното съоръжение, ще се
постигне целта на водовземането- самостоятелно
водоснабдяване за напояване на 39 450 м2 паркови
площи.

След изпълнение на трети етап от договора узаконяване на водовземното съоръжение, ще се
постигне целта на водовземането- самостоятелно
водоснабдяване за напояване на 45 529 м2 паркови
площи.
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кв.10а, по плана на
"Промишлена зона"

36

37

38
39

40

Проектиране и
изграждане на сондажни
кладенци и поливни
водопроводи за
непитейна вода проучване, проектиране
и изграждане на
съоръжение за
водовземане от подземни
води - тръбни кладенци,
разположени в
югоизточната част на
кв.23, по плана на
"Промишлена зона"
Проектиране и
изграждане на сондажни
кладенци и поливни
водопроводи за
непитейна вода Проучване, проектиране
и изграждане на
съоръжение за
водовземане от подземни
води - тръбни кладенци,
разположени в
кв."Българка", кв. 566,
УПИ II
Изграждане на площадки
тип "Джоб" и клетки за
контейнери за ТБО
Изграждане и маркиране
на санитарно
охранителна зона на
находище "Сливенски
минерални бани", с.Злати
войвода, община Сливен
Газифициране на спортна
зала "Младост"

След изпълнение на трети етап от Договора ще се
постигне целта на водовземането- напояване на обща
поливна площ от 35 708 м2.

С изграждане на ТК, при достатъчен дебит ще се
напояват зелени площи по проекта за благоустрояване
на кв."Българка" – 3 938м2, а след изграждане на
поливна мрежа и за зелените площи за целият квартал
– 28 025м2.

Изградени са 33 броя джобове за 68 броя контейнери.
Приключени са СМР за 2 бр. УПИ с изграждане на
ограда и маркиране на пояс І с табели, като през 2019
г. за УПИ ІХ кв. 8, с Приемателен протокол от
19.12.2019 г. През 2021 г. е изградена ограда на УПИ
VІІІ, кв. 8 по плана на Сливенски минерални бани с
постяване на табели и ПП от 09.07.2021 г.
Извършена е подмяна на енергоизточника от газьол на
природен газ.Постигната е по-голяма енергийна
ефективност, комфорт и по-малки разходи за
отопление.
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41

„Стрийт фитнес
оборудване“ в УПИ II,
кв.№717, парк „Юнак“,
гр.Сливен

42

Алеи гробищен парк, гр.
Сливен - разширение 2ри етап

Изградена е армирана бетонова настилка върху
настилка от трошен камък и полагане на
ударопоглъщаща настилка и мултифункционална
станция с фитнес уреди на открито, в УПИ ІІ, кв. 717,
по плана на парк "Юнак", гр. Сливен. СМР са приети с
ПП от 24.11.2021 г.
Изградени са главни и второстепенни алеи с номера от
18 до 30 и площите между тях; 27 масива номерирани
от 17 до 43 с обща площ 55,30 дка. Проектирани и
изградени са захранване и монтаж на нови осветителни
тела. Изградена е водопроводна мрежа по
новопроектираните алеи.

Таблица 2. Текущ и рем онти

№
1

2

Наименование на
обекта
Ремонт на
административни сгради
и прилежащата им
инфраструктура Ремонт на общи части
на сградата, в която се
намира ЦАО кв. Речица
и Вътрешен ремонт на
помещенията на III
етаж, които се ползват
от ЦАО кв. Речица, гр.
Сливен

Ремонт на сграда
Кметство с. Николаево,
община Сливен

Изпълнение на обектите към 31.12.2021 г.
Извършени са подложни кърпежи и е положен един
пласт усилен воалит с посипка върху плоския покрив и
козирки. Монтирани са нови обшивки от поцинкована
ламарина по борд и стреха. Възстановени са комините.
Монтирани са нови олуци и водосточни тръби от
поцинкована ламарина. Подменени са металните
прозорци по северна и южна фасади с РVС дограми.
Извършен е вътрешен ремонт на стълбищната клетка –
осветление, шпакловка, боядисване с блажна боя и
латекс.
Извършен е цялостен ремонт на три кабинета от
помещенията, които ползва ЦАО-Речица на трети етаж
от сградата. Ремонтирани са и коридорите на втори и
трети етаж. Ремонта включва: смяна на дограма;
настилка от ламинирани плоскости; шпакловка и
боядисване по стени и тавани; осветителни тела и
контакти; блажна боя по врати. Санитарния възел –
подмяна на водопроводни и канализационни тръби;
дограми; фаянсова облицовка стени; теракотна
настилка; подмяна на тоалетни гърнета и мивки; ел.
инсталация и осветление.
В обсега на сградата е направена дренажна система за
отвеждане на повърхностните води и водите от ската.
Направен е ремонт на съществуващата
нефункционираща канализация. Нарушените при
извършване на СМР настилки са възстановени.Направен
е вътрешен ремонт на помещенията в кметството –
шпакловка, латекс, настилка от ламинирани плоскости,
осветителни тела.Ремонтирана е вътрешна тоалетна,
като са направени нови теракотна настилка, фаянсова
14

облицовка, мивка и моноблок, дограми. Извършено е
почистване и ремонт на септична яма.

3

Ремонт на Участък
"Надежда" при РУ Сливен

4

Ремонт на детски
градини и прилежащата
им инфраструктура Вътрешен ремонт на
детска градина
"Снежанка", с.
Ковачите, община
Сливен
Ремонт на детски
градини и прилежащата
им инфраструктура Ремонт на детска
градина "Роза", с.
Жельо войвода, община
Сливен

5

Извършен е цялостен ремонт на помещенията, ползвани
от Полицейското управление, а именно: -в 6 бр.
кабинети е монтирана настилка от ламинирани
плоскости; окачен таван от гипсокартон; металният
прозорец е подменен с РVС; дървената врата е сменена
с РVС; монтирана е нова мивка с нагревател за вода;
осветителни тела; стените и тавана са боядисани с
латекс; в коридора и предверието е монтиран окачен
таван от гипсокартон; монтирани са нови осветителни
тела; в санитарното помещение е сменена дограмата с
РVС; направена е облицовка от фаянсови плочи;
монтирани са нови мивка, моноблок, писоар, водомер,
осветителни тела. Ремонтирана е вертикалната част на
два броя воронки.
Извършен е цялостен вътрешен ремонт на занималня,
санитарно помещение и умивалня – смяна на настилки;
кърпеж на мазилки по стени и тавани с боядисване;
облицовка с фаянсови плочи; нова водопроводна и
канализационна инсталация; подмяна на санитарен
фаянс; ремонт на ел. инсталация. На покрива са
сменени увредените керемиди, подмазани са капаците.
Извършен е цялостен вътрешен ремонт на една група на
втори етаж - занималня, спалня, склад, тоалетна,
умивалня, гардеробно, стерилизатор – смяна на дограми
и настилки; кърпеж на мазилки и шпакловки по стени и
тавани с боядисване; облицовка с фаянсови плочи; нова
ВиК инсталация; подмяна на санитарен фаянс; ремонт
на ел. инсталация; монтаж на 3 бр. радиатори. На
покрива е подменена част от хидроизолацията и е
ремонтирана ламаринената обшивка по борда. Направен
е кърпеж на външната мазилка по северна фасада.
Премахната е компрометираната бетонова козирка пред
северния вход. Подменена е входната врата за
осигуряване на втори изход. Монтирана е антипаник
брава. Направен е ремонт на тротоарната настилка
около северна и източна фасада.
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6

Ремонт на детски
градини и прилежащата
им инфраструктура Ремонт покрив на детска
градина "Слънчо", с.
Самуилово, община
Сливен

7

Ремонт на детски ясли и
детски кухни и
прилежащата им
инфраструктура Ремонт на детска
млечна кухня в кв.
"Даме Груев" бл. 7, гр.
Сливен
Текущ ремонт на
клубове на пенсионера,
инвалида и др. - Ремонт
покрив и вътрешен
ремонт на Пенсионерски
клуб с. Панаретовци,
община Сливен

8

9

Текущ ремонт на покрив
на "Комплекс за
социални услуги за деца
и семейства" в кв.
"Българка" № 66, гр.
Сливен

10

Ремонт на общинска
сграда за офиси за
социални дейности на
бул. "Георги Данчев" №
1, гр. Сливен

На три от корпусите /източен, южен и топла връзка/ е
направено ново покритие от РVС мембрана по покривна
плоча и бордове. Монтирана е обшивка от поцинкована
ламарина по бордове. Монтирани са нови
полипропиленови воронки, като вертикалната им част е
ремонтирана. Изградени са барбакани за допълнително
отводняване. Изградена е гръмоотводна инсталация с
активна глава за цялата сграда.
Извършена е ревизия на водопроводната и
канализационна разводка в обсега на течовете в две
помещения – кухня и офис счетоводство. Направен е
нужния ремонт на инсталацията. Разкъртената фаянсова
облицовка и мазилка по стени е възстановена и е
боядисано с латексова боя. Възстановена е
проводимостта на воронките на покрива.
Извършен е ремонт на покрива на сградата. Частично е
подновена дървена покривна конструкция. Ремонтирани
и измазани са комините. Покритието е от глинени
керемиди и капаци. Изцяло са подменени ламаринени
обшивки, олуци и водосточни тръби. Направен е ремонт
на фасадите на сградата и тротоара около нея, както и
вътрешен ремонт във всички помещения, включващ:
подмяна на дограма; гипсокартон по тавани; шпакловка
и боядисване; нова ел.инсталация и осветителни тела.
Направено е ново покритие от РVС мембрана по
покривна плоча и бордове. Ремонтирана е обшивката от
пластифицирана ламарина по бордове. Ревизирани и
ремонтирани са воронките. Изградени са барбакани за
допълнително отводняване. Ремонтирани са всички
комини. Положена е хидроизолация с посипка по
еркери.
Направен е ремонт на скатния покрив. Подменени са
компрометирани елементи от дървената покривна
конструкция; направена е нова дъсчена обшивка;
сменени са увредените керемиди. Ремонтирани са
водосточни тръби. Подменена е фасадната дограма.
Външната мазилка е изкърпена и боядисана. Изградена
е рампа за достъп до сградата. Извършен е вътрешен
ремонт на трите етажа на сградата. Ревизирана и
ремонтирана е ВиК инсталацията. Сменена е настилката
в стаите. По стени и тавани е направена шпакловка и
боядисване с латекс.Изградена е ограда към съседния
имот.
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12

13

14

Други дейности по
ЖСБРР - Озеленяване и
обособяване на зони за
отдих в частта на парк
Хамам баир, прилежаща
на бул. Банско шосе, гр.
Сливен
Поддръжка и ремонт
улична мрежа в гр.
Сливен и населените
места

Аварийно
възстановяване на
улично осветление (в
т.ч. нарушено или
разрушено и при
форсмажорни
обстоятелства)
Ремонт на читалища Ремонт на сградата на
НЧ "Даскал Димитър
Димов - 1908, с. Жельо
войвода, община Сливен
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Поддръжка и ремонт на
общинска пътна мрежа
на Община Сливен
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Поддръжка и
ландшафтно
оформление на
общински пътища на
територията на община
Сливен

Изградена е пешеходна алея. Монтирана е къщичка за
игра, два фитнес уреда на открито, успоредка и шведска
стена. Монтирани са пейки, кошчета за отпадъци и две
маси с пейки.

През 2021 г. изпълнените, приети и отчетени ремонти
по улици в населените места са повече от 31 000 м. кв.
Те включват отстраняване на опасни разрушения по
уличната настилка по посочени от кметовете на
населените места улици и участъци в гр. Сливен, с.
Стара река, с.Чинтулово, с. Гавраилово, с. Новачево, с.
Градско, с. Бяла, гр. Кермен, с. Самуилово, с. Крушаре,
с. Камен, с. Желю войвода, с. Тополчане, с. Злати
войвода и с.Младово.
Подменени са 5 бр. стълба, унищожени след ПТП,
подменени са 18 бр. осветителни LED тела, извършено е
изместване на подземни кабелни трасета, откриване на
повреди и направа на муфи.

Направен е частичен ремонт на скатния покрив. В
читалищната зала и на сцената са подменени
настилките; ремонтирани са кулисите и облицовките по
стени; сменена е дограма – прозорци 7 бр. и двукрили
врати 5 бр.; монтирана е вентилация на помещението и
нови осветителни тела; шпакловани и боядисани са
стени и тавани. Измазани и боядисани са източния и
южен вход на читалището.
Възложени са и изпълнени възстановителни работи по
пътни участъци със сериозни повреди от общински
пътища: участък между селата Стара река и Средорек;
ремонтни участъци в. „Българка“ - м. „Меча поляна“ и в.
„Българка“ - с. Раково; ремонтен участък Чокоба Крушаре; ремонтен участък Панаретовци - Самуилово Сливен; ремонтен пътен участък Гавраилово Чинтулово - Сливен и др.
Извършено е ладшафтно оформление на 7 подобекта изсичане на храсти и млада гора и профилиране на
банкети.

Транспорт
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Обществен превоз на пътници
Подписани са договори за възлагане на обществен превоз на пътници по
областна и републиканска транспортна схема.
„Пътнически превози” ЕООД е оператор на общинската транспортна
схема.
Запазена е цената на билета в градския транспорт-0.80 лв./от 2011 г./
Запазено е правото на пенсионери и инвалиди да пътуват с билет на стойност от
0.20 лв. в градския транспорт /от 2005 г/, а пенсионерите над 80 години да пътуват
безплатно, учащите горен курс да пътуват в градския транспорт с карта на стойност
9 лв., а учениците от кв. „Дебелата кория” – безплатно. Стойността на
компенсацията на пътуванията от общинския бюджет за 2021 г. е в размер на 224
815 лв.
В резултат от пандемията пътникопотока рязко намаля, което се отрази
неблагоприятно на финансовото състояние на дружеството. За покриване на
загубата на дружеството в градския транспорт е преведена субсидия от
републиканския бюджет в размер на 790 284 лв. и 150 000 лв. от общинския
бюджет. За покриване на загубата в междуселищния транспорт са преведени
субсидии в размер на 63 852 лв. от републиканския бюджет и 155 050 лв. по ПМС
326/12.10.2021 г.
За покриване на част от загубите на превозвачите по областната и
републиканска транспортна схема са изплатени 138 146 лв. по ПМС 326/12.10.2021
г.
Таксиметров превоз на пътници
През 2021 г. са издадени 388 бр. разрешителни и е внесена такса в размер на
20 979 лв. С промяната в ЗМДТ се въведе данък за таксиметрова дейност от 300 лв.
до 1000 лв. За община Сливен данъкът беше определен в размер на 400 лв., а със
Закона за държавния бюджет за 2021 г. данъкът беше намален на 300 лв. Весеният
данък за таксиметрова дейност е в размер на 122 325 лв. Информацията за
издадените разрешителни за таксиметров превоз се вписва в Единен таксиметров
регистър.
Безопасност на движението
През 2021 г. за обезпечаване на дейности по безопасност на движението са
изразходени 213 933 лв.
Обновена е маркировката - 8 879 кв. м., в т.ч. 137 бр. пешеходни пътеки пред
училища и детски градини. Изградени са нови 4 бр. пешеходни пътеки в кв.
„Дружба“ и пред МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.
Поставени са 89 бр. пътни знаци и са отремонтирани 43 бр. По решение на
Общинска комисия по безопасност на движението са поставени знаци за забрана за
движение на товарни автомобили над 20 т по пътя Гавраилово-Бинкос.
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Поставени са общо 208 бр. преградни пана за обезопасяване на бул. „Цар
Симеон“ и бул. „Ст.Караджа“ В резултат от ПТП са унищожени 27 бр. преградни
пана и 6 бр. знаци. Същите са възстановени и е отправен иск към застрахователя за
възстановяване на стойността им.
Възстановени са 4 броя бализи на прелеза в гр. Кермен.
Подновени са 4 броя табели за населено място – Струпец и Камен.
Поставено е 12 м мостово съоръжение в м. Войнишко кладенче. Поставена е
16 м мантинела на пътя Сливен-Твърдица до с.Бинкос.
През м. октомври е извършен обход и е изготвен доклад за състоянието на
общинската пътна мрежа. Същият е предоставен на Държавната агенция по
безопасност на движението по пътищата.
Проведени са 5 заседания на Комисията по Безопасност на движението,
разгледани са 40 сигнала.
ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

През 2021 г., по идентифицираните в програмата 4 обекта, е изпълнено
следното:
 Обекти „Пускане в експлоатация на пречиствателна станция за
питейна вода“, чрез изграждане на довеждащия и отвеждащ водопровод;
изграждане на канализация на кв. Речица и разширение на пречиствателната
станция за отпадни води са включени в проект на "Водоснабдяване и
канализация - Сливен" ООД по процедура „Изграждане на ВиК
инфраструктура“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на
24.09.2019 г. До момента около 25 % от предвидените работи по
пречиствателната станция за отпадни води, както и 25 % от СМР по изграждане
на канализация в кв. Речица са изпълнени. Има забавяне в изпълнението на
проекта, поради открита необходимост от подмяна на водопроводни отклонения
в кв. Речица. В момента се търсят средства за финансиране на тези
допълнително възникнали работи от държавния бюджет.
 Извършено е поетапно разширение на интегрираната мрежа за
видеонаблюдение на гр. Сливен за осигуряване на безопастност на гражданите.
Изградена е система за видеонаблюдение по бул. Хаджи Димитър и е
надградена съществуващата система в кв. „Република“.
ГРАДОУСТРОЙСТВО

Техническата служба, като оперативно звено на Община Сливен –
Гл.архитект
и
Дирекция
„Устройство
на
територията”,
осъществяват
административните и технически дейности по използване, застрояване и опазване
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на териториите и поземлените имоти в съответствие с предназначението им по
действащите устройствени схеми и планове.
През 2021г. са издадени 526 бр. разрешения за строеж за изграждане на
сгради и 150 бр. разрешения за строеж на обекти от инженерната инфраструктура.
В експлоатация са въведени 245 инвестиционни обекти и са регистрирани 300
технически паспорта на сгради.
Изработени са специализирана карта за устройствено планиране на
кв.“Асеновец“, гр.Сливен и оцифряване на плана за регулация на с.Божевци.
Финализиран е открития конкурс за идеен архитектурен проект за ревитализация
на колодрума на гр.Сливен. Изработен е подробен устройствен план за територията
на бившия военен стадион. Възложени са изработването на изменение на „ОУП на
гр.Сливен, СО „Изгрев“ и СО „Селището“, землище гр.Сливен“ за част „Програма с
правила и нормативи за прилагане, поддържане и управление на ОУП на
гр.Сливен“ и „ПУП-план за регулация на улици и на поземлени имоти за обекти на
публичната собственост и устройствени зони за обхвата на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И
СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

През 2021 г. бяха стартирани и финализирани следните дейности за
подобряване на образователната инфраструктура на територията на
община Сливен:

Приключи ремонтът на сградата на Детска градина „Звездица“ в гр.
Сливен.

От началото на учебната 2021/ 2022 година полудневните групи в
Детска градина „Ралица“ с. Злати войвода, Детска градина „Роза“ с. Желю войвода
и в Детска градина „Слънчо“ с. Самуилово бяха преобразувани в целодневни
групи, а в Детска градина „Здравец“ в гр. Кермен беше разкрита нова целодневна
група.
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Осигурени са средства за довършителен ремонт на кухнята на Детска
градина „Калина“ гр. Сливен. От юни 2021 г. кухнята функционира и храната на
децата се приготвя на място.

Направен беше и ремонт на помещения в Детска градина „Снежанка“ в
с. Ковачите.
Други обекти, които са стартирани през 2021 г. и продължават да се
изпълняват са:
1. Осем проекта, с общо одобрено финансиране от 10 974 600 лв.,
осигурено от Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на
МОН.
1.1. Изграждане на нови сгради за детски градини и реконструкция на
сграда за нуждите на училище:
 обект: Изграждане на нова сграда за нуждите на Детска градина
"Перуника", с. Сотиря. Одобрени средства - 2 816 700 лв.
 обект: Изграждане на нова сграда за детска градина в кв.„Надежда”, гр.
Сливен. Одобрени средства - 2 816 700 лв
 обект: Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо Ботев", гр.
Сливен
Проектът е за ремонт и реконструкция на сградата на закритото НУ „Антон
Иванов“ в кв. „Клуцохор“. След приключване на дейностите, сградата ще
бъде предоставена на ОУ „Христо Ботев“, с цел осигуряване на достатъчна
материална база за преминаване на едносменен режим на обучение и
пълен обхват на подлежащите на училищно обучение деца. Одобрено
финансиране: 632 200 лв.
За трите обекта са осигурени оригинални скици с Виза или Заповед за
изработка на комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на
образователните институции, подготвени са технически спецификации (задание за
проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е подготвена и проведена
открита процедура за възлагане изготвянето на инвестиционни проекти. Решенията
за определяне на изпълнители за трите обекта са влезли в сила и са сключени
договори.
1.2. Реконструкция и разширение на съществуващи сгради за детски
градини. Одобрено финансиране: 1 192 300 лв:
 обект: Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за детска
градина в с. Чинтулово с капацитет 2 целодневни групи;
 обект: Реконструкция на съществуваща сграда за детска градина в с.
Селиминово с капацитет 2 целодневни групи;
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 обект: Пристрояване на помещения за още една целодневна група в ДГ
„Зорница“, с. Гавраилово.
За трите обекта са осигурени оригинални скици с Виза или Заповед за
изработка на комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на
образователните институции, подготвени са технически спецификации (задание за
проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е подготвена и проведена
открита процедура за възлагане изготвянето на инвестиционни проекти.
Решенията за определяне на изпълнители за трите обекта са влезли в сила,
сключени са договори за изготвяне на инвестиционни проекти. Изпълнението на
договорите е започнато от проектантските колективи.
1.3. Обект: „Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Тополчане с
капацитет от 6 целодневни групи“. Одобрени средства - 2 816 700 лв.
При стартиране на работата по проекта се установи проблем с терена, което
наложи започване на процедура за уреждане на собственост. Общински съвет –
Сливен прие допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, с което се дава правото на общината да придобие
чрез покупко-продажба имоти, собственост на физически лица в с. Тополчане,
Община Сливен, за построяване на детска градина.
1.4. Обект: „Изграждане на нов училищен корпус за нуждите на ОУ „Св.
Паисий Хилендарски” в с. Сотиря. По програмата на МОН е одобрено
финансиране в размер на 700 000 лв. /450 000 лв. за СМР и 250 000 лв. за
оборудване/.
Обектът се изпълнява от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в с.
Сотиря. Строителните дейности по изграждане на нов учебен корпус с 10 класни
стаи стартираха през 2019 г. със собствени бюджетни средства на училището, но
изпълнението на проекта беше прекъснато. През 2021 г. СМР бяха подновени.
Реализирането на одобрените по Програмата проекти ще доведе до
увеличаване капацитета на съществуващите образователни институции и създаване
на възможност за по-пълен обхват на децата и учениците в задължителна
предучилищна и училищна възраст (вкл. и децата на 4 години, за които Община
Сливен предстои да въведе задължителна предучилищна подготовка).
2. Довършване на нов учебен корпус за нуждите на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ в с. Тополчане и изграждане на физкултурен салон.
Община Сливен осигури финансиране от държавния бюджет за разширяване
на сградния фонд на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, чрез довършване
на започнатия преди около 30 години строеж на допълнителен учебен корпус и
изграждане на нов физкултурен салон. През 2021 г. продължават дейностите по
изпълняване на проекта.
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3. Изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни
салони и класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий
Стоянов“.
С ПМС № 49 от 12.02.2021 г. беше одобрен допълнителен трансфер от
държавния бюджет в размер на 1 785 000 лв. по бюджета на Община Сливен за
изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни салони и класни
стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Община Сливен
предложи за обществено обсъждане четири проекта, като беше избран варианта с
изграждане на две еднакви физкултурни зали и втори етаж с допълнителни учебни
кабинети. Реализирането на проекта ще способства за подобряване на условията за
физкултура и спорт и ще бъдат осигурени допълнителни класни стаи за
нормализиране на учебния процес.
И през 2021 г. продължиха дейностите по поддръжката на интегрираната
единна информационна система, обединяваща дейностите по приема на децата в
детските ясли и детските градини и на учениците в 1 клас в училищата на
територията на Община Сливен. Системата осигурява възможност за подаване на
заявления по електронен път, класиранията се извършват от специализирания
софтуер, съгласно приетите общински наредби за прием. Създава се единна база
данни, която дава яснота и прозрачност за функционирането на системата, с оглед
на справедливо разпределение на местата, чрез единни правила и критерии за
прием. Бяха внедрени и електронни платформи за управление на хранодена, както
и за управление на част от дейностите в детските градини. През 2021 г. беше
разширен обхвата на внедрения софтуер към детските градини в населените места
в общината.
Чрез възможностите, които предоставя Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, за 2021 г. са отпуснати
едногодишни стипендии в размер на 135 лв. на месец на 16 ученика от общински
училища.
И през 2021 г., въпреки периодично налаганите ограничения поради
пандемията от COVID-19, ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране - Сливен
продължи да извършва дейности по кариерно ориентиране на учениците, както
присъствено, така и в електронна среда и чрез индивидуални консултации.
КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
А. Кратко резюме на извършените дейности в направлението
 Изпълнени цели и приоритети
През 2021 г. усилията на ръководството на Община Сливен по отношение на
културния календар бяха насочени към постигане на следните цели: активно
взаимодействие с културните институти на Сливен; атрактивни чествания на
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големите празници, възпитаващи в патриотизъм; стимулиране на културни проекти
от различни сфери на изкуството; опазване и насърчаване на културното
многообразие, диалога между културите, зачитане на правата на културните и
етническите малцинства; изграждане на културни мостове с европейски културни
центрове и градовете, побратими на Сливен; приобщаване на местната общност
към значими културни събития и др. Всички тези цели трябваше да бъдат
постигнати в условията на разпространение на Ковид 19 и при непрекъснато
променящи се противоепидемични мерки.
 Брой
Културният календар на Община Сливен за 2021 година беше утвърден с
Решение № 510/25.02.2021 г. на ОбС – Сливен.
Предвид разпространението на COVID-19 и необходимостта от спазване на
редица противоепидемични мерки, беше налице обективна невъзможност за
провеждане на голяма част от проявите, като за някои от тях бяха потърсени
алтернативни форми на провеждане.
 Бюджет
За реализирането на Културен календар 2021 г. в бюджета бяха заложени
средства в размер на 430 955 лв., в т. ч. средствата по фонд „Култура“, в параграф
10 и 80 000 лв. в параграф 2.
В ситуацията на разпространение на Ковид 19, при невъзможност за
осъществяване на редица събития бяха извършени корекции на бюджета, с които
средствата за реализиране на проявите от културния календар бяха значително
намалени.
Б. Списък с изпълнени, започнати или подготвени дейности и обекти по
направления
Име на дейност: 143 години от освобождението на Сливен от османско иго
на 17.01.
Кратка информация: Поднасяне на цветя по повод освобождението на
Сливен в знак на признателност в памет на героите, отдали живота си за
освобождението на Сливен на пл. „17ти януари“. Публикуване на материали за
освобождението на Сливен и събитията около тази дата, изготвени от уредниците в
Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“.
Име на дейност: 148 години от обесването на Васил Левски на 19.02.
Кратка информация: По повод 148-годишнината от гибелта на Васил Левски
по инициатива на Община Сливен и Сливенска митрополия в катедрален храм „Св.
Димитър“ беше отслужена заупокойна молитва в памет на Апостола. Бяха
24

поднесени цветя на паметника на Васил Левски на пл. „Левски“. Представители на
Община Сливен поднесоха цвета на морената с релефа на В. Левски пред храм „Св.
Цар Борис Първи Покръстител”, както и на плочите и паметниците на неговите
сподвижници в града – Георги Икономов, Сава Райнов, Нено Господинов – Брадата,
Таньо войвода, Панайот Хитов и др. Представители на ППМГ „Добри Чинтулов”
поднесоха цветя на плочата, изградена в памет на Михаил Икономов, Михаил
Греков, Сава Геренов, Атанас Узунов и Пенчо Черковски – учители в класното
училище и участници в комитетите, създадени от Васил Левски. Поради
повишената заболеваемост, необходимостта от спазване на противоепидемичните
мерки и с цел недопускане на струпване на големи групи от хора, тази година не
беше предвидено общоградско поклонение.
Име на дейност: 03.03. – Национален празник на Република България и
143 години от подписването на Сан Стефанския мирен договор и
освобождението на България от османско иго /1878 г./.
Кратка информация: В 12.00 ч. от Градския часовник прозвуча химна на
Република България в чест на Националния празник. В същия час общ камбанен
звън от всички православни църкви огласи Сливен. В 20.00 ч. от Хамам баир се
проведоха празнични фойерверки. В периода от 09.00 до 16.00 ч. ученици от
Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, Профилирана
гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ и Средно училище
„Пейо Яворов“ осигуриха почетен караул на паметника на Хаджи Димитър и
сливенските възрожденци. Предвид повишената заболеваемост от COVID-19 и
необходимостта от спазване на противоепидемични мерки тази година нямаше
тържествена церемония на пл. „Хаджи Димитър“. По повод празника по стълбовете
по улицата покрай Община Сливен и Съдебна палата беше окачено 140-метровия
български трибагреник. Честването на важни исторически годишнини допринася за
възпитаване на децата и младите хора на Сливен дух на патриотизъм.
Име на дейност: Онлайн раздел за култура на сайта на община Сливен
Кратка информация: В периода на пълната невъзможност за осъществяване
на прояви поради разпространението на COVID-19 на официалната интернет
страница на Община Сливен в специален раздел за култура бяха помествани
различни материали – записи на концерти, представяне на книги, театрални
спектакли, виртуални обиколки на галерии и музеи, презентации и статии,
разработени от музейните специалисти по повод различни исторически годишнини
и други бележити дати.
Име на дейност: 7 април – Ден на здравния работник
Кратка информация: Изпратен обяд по повод празника на медиците,
работещи на първа линия в борбата с COVID-19.
Име на дейност: Великден
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Кратка информация: Предвид повишената заболеваемост от COVID-19 и
необходимостта от спазване на противоепидемични мерки прояви не се проведоха,
но беше монтирана празнична украса в града.
Име на дейност: 14 април и през цялата година – отбелязване на 200
години от рождението на Георги С. Раковски
Кратка информация: Годишнината беше отбелязана с редица прояви, като:
Изложба „Аз съм бил всякога българин…“ – документална изложба, организирана в
партньорство с Регионална библиотека „Сава Доброплодни“; Гостуваща изложба с
творби от Национален конкурс за рецитация на лирическа творба, стихотворение,
разказ, рисунка и мултимедийна презентация „Народните будители и аз“, посветен
на 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски, 145 години от гибелта на
Христо Ботев и 148 години от гибелта на Васил Левски; Конкурс за есе „Любовта
към Отечеството превъзходи всички световни добрини“, организиран в
партньорство с Областна администрация – Сливен, Обществен съвет за работа с
бесарабско-таврийските българи и фондация „Памет“ с участие на деца от
бесарабска Молдова и бесарабска и таврийска Украйна.
Име на дейност: 10 май – 181 години от рождението на Хаджи Димитър
Кратка информация: Ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника
на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.
Име на дейност: „Клетва на първокласника“
Кратка информация: На 11.05., когато църквата почита паметта на Св. Братя
Кирил и Методий по училища се проведе инициативата „Клетва на първокласника“
с участието на деца от първи и втори клас (които нямаха възможност да се включат
в инициативата през 2020 г. поради въведеното извънредно положение във връзка
с разпространението на COVID-19).
Име на дейност: 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
Кратка информация: Поради наложените противоепидемични мерки и
невъзможността за събиране на големи групи от хора беше изградена цветна арка,
а мелодията на „Върви народе, възродени“ прозвуча от Градския часовник. По бул.
„Цар Освободител“ премина шествие от мажоретни състави. Децата, отличници от
национални олимпиади и конкурси получиха своите традиционни отличия на
открита сцена на пл. „Цар Освободител“. Няколко дни по-рано по повод празника и
при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе Общоградско
състезание „Пиша и чета правилно“ за ученици от началния етап на образование от
гр. Сливен, организирано в партньорство с Регионално управление на
образованието – Сливен, Постоянна комисия по образование, наука, култура и
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вероизповедания при Общински съвет – Сливен и Институт за български език при
БАН. В зала „Сливен“ се проведе и „Общински форум за младши учители“.
Име на дейност: 27 май – Световен ден на Спешната медицинска помощ
Кратка информация: Събитие, организирано в партньорство с Център за
спешна медицинска помощ – Сливен, за популяризиране на телефон 112 сред
децата на Сливен.
Име на дейност: 1 юни – Международен ден на детето
Кратка информация: Шествие с участието на 7 бр. циркови артисти /2 бр.
артисти на кокили, моноцикъл, клоун, жонгльор, мим класически и фокусник/;
Спектакъл на Държавен куклен театър – Сливен «Трите прасета».
Име на дейност: 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за народна свобода
Кратка информация: Общоградско поклонение и поднасяне на венци и цветя
пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.
Име на дейност: Официална церемония по откриване на Монбат Рали
Сливен на 10.06.
Кратка информация: Осигуряване на покрита сцена и концерт на Ансамбъл за
народни песни и танци – Сливен и група „Монолог“ при Профилирана хуманитарна
гимназия „Дамян Дамянов“.
Име на дейност: ХХIII Национален фестивал на детската книга /9 – 11
юни 2021 г./
Кратка информация: Фестивалът се провежда от 1999 г. Той е единственият
форум в страната, на който участниците в процеса на създаването и
разпространението на детската книга – автори, издатели, илюстратори, педагози,
библиотечни специалисти и др. от България и чужбина се срещат и обсъждат
състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване, а също така и формите за
привличане на децата към книгите и четенето. На самите деца фестивалът дава
възможност да разкрият своите таланти чрез участие в литературни конкурси,
пленери, концертни програми. От 2004 г. в рамките на фестивала се връчва
националната награда „К. Константинов” за принос в детското книгоиздаване в
четири категории.
Име на дейност: Национален детско-юношески фестивал „Сцена под
сините камъни“ /18-20.06.2021 г./
Кратка информация: През 2021 г. фестивалът се проведе за четвърти път.
Участници в него бяха ученически театрални формации, разделени на две
възрастови групи – до 14 години и от 14 до 19 години. За първи път беше връчена
награда на кмета на Община Сливен на детски театър „Зора“.
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Име на дейност: 20 юни – Празник на кв. „Речица“
Кратка информация: Открита сцена и концерт на Ансамбъл за народни песни
и танци – Сливен
Име на дейност: „Кино под звездите“ представя прожекция на филма
„Пистолет, куфар и три смърдящи варела“ /режисьор: Георги Костов/
Кратка информация: Безплатна за гражданите прожекция на филма „Пистолет,
куфар и три смърдящи варела“ /режисьор: Георги Костов/. Участват: Ивайло
Захариев, Георги Кадурин, Асен Блатечки, Деян Донков, Тодор Доцев, Пламен
Великов, Иван Савов, Дичо, Део, Влади Въргала, Естер Симеони, Рая Пеева. В
представянето на филма участва актьора Цветан Николов.
Име на дейност: Първи фермерски пазар – Сливен на 03.07.2021 г.
Кратка информация: Пазар за производители на храни и напитки от Сливен и
региона, съпроводен с музикална програма.
Име на дейност: 18 юли – 184 години от рождението на Васил Левски
Кратка информация: Възпоминателна церемония и ритуал по поднасяне на
венци и цветя пред паметника на Апостола.
Име на дейност: 18 юли – 153 години от подвига на четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа
Кратка информация: представяне на постановка „Има един народ: „Легенда
за Хаджията“ от Соня Келеведжиева в изпълнение на театър „Класика“ при
Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“. В
периода от 09.00 до 22.00 ч. родната къща на Хаджи Димитър беше отворена
безплатно за посетители. От 18.00 до 22.00 ч. на нейния вход беше поставен
почетен караул с факли с участието на Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при
Национално дружество „Традиция“. Проявата се проведе с участието на Президента
на Република България Румен Радев. По повод годишнината се проведе и
традиционният поход „По стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“
в периода 16 – 18.07.2021 г.
Име на дейност: Премиера на новия български филм „Шибил“
Кратка информация: Безплатна за гражданите прожекция на новия български
филм „Шибил“ /режисьор: Петър Бозаджиев/.
Име на дейност: Лятно кино
Кратка информация: осъществяване на прожекции на филми тип „лятно
кино”: на пл. „Цар Освободител” в Сливен на 11.08.2021 г. от 21.00 ч. – „Голата
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истина за група „Жигули“ /реж. Виктор Божинов/ и в крепостта „Туида“ на
25.08.2021 г. от 21.00 ч. – „Засукан свят“ /реж. Мариус Куркински/.
Име на дейност: Конференция на тема: „Запазване на каракачанските
традиции и адаптирането им към съвременния начин на живот“ на
20.08.2021 г. и Национален събор на каракачаните на 21.08.2021 г.
Кратка информация: Съборът има изключително значение не само за
съхраняване и популяризиране на културното наследство на каракачаните, но и за
възпитаване на уважение и толерантност към други традиции. От 2007 г. Община
Сливен е съорганизатор на проявата. Конференцията се проведе по повод
отбелязването на 30 години от създаването на Федерация на културно-просветните
дружества на каракачаните в България.
Име на дейност: 136 години от обявяването на Съединението на България
на 06.09.
Кратка информация: Поднасяне на цветя.
Име на дейност: 113 години от обявяване на Независимостта на
Република България на 22.09.
Кратка информация: Празничен концерт с участието на Младежки танцов
ансамбъл „Браво“ при Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“ на крепостта
„Туида“.
Име на дейност: Димитровден – празник на Сливен
Кратка информация: Поради повишаване заболеваемостта от COVID-19 и
необходимостта от спазване на противоепидемични мерки се проведоха само
следните събития: Общоградски конкурс за рисунка „Аз и моят град“; Национална
изложба за изобразително изкуство Сливен‘2021 и връчване на награда „Сирак
Скитник“ /без официално награждаване/. Носителите на наградите на Община
Сливен за 2021 г. бяха определени, но към настоящия момент все още не са
получили официално наградите си. Бяха проведени празнични фойерверки от
Хамам баир и поставена празнична украса. Беше изпратен обяд по повод празника
на медиците, работещи в отделения за борба с COVID-19.
Име на дейност: Коледа и Нова Година 2021 г.
Кратка информация: Поради въведените противоепидемични мерки,
празниците бяха отбелязани с кратко тържество за запалване светлините на
коледната елха и поставяне на празнична украса в града. Ледената пързалка,
отложена от 2020 г., също беше монтирана в центъра на Сливен. На нея бяха
проведени демонстрации по фигурно пързаляне и хокей на лед. Осъществена беше
и празнична програма с прояви на закрито с публика и участници със зелени
сертификати. Община Сливен изпрати обяд за Коледа на медиците, работещи в
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отделения за борба с COVID-19. Новата 2022 г. беше посрещната с фойерверки от
Хамам баир.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Община Сливен има развита широка мрежа от социални услуги: за
лица и деца с увреждания и без увреждания, дневна грижа, резидентна грижа и
услуги в общността. Оказва се социална подкрепа, както в социалните услуги, така
и в домашна среда.
На територията на общината функционират: Дом за стари хора, Дом за
пълнолетни лица с умствена изостаналост, Центрове за настаняване от семеен тип
– 4 броя, Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 2 броя, Центрове за
социална рехабилитация и интеграция – 2 броя, Дневни центрове за деца и
пълнолетни лица с увреждания – 3 броя, Комплекс за социални услуги за деца и
семейства, Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж.
През 2021 година, предвид епидемиологичната обстановка, се промени част
от дейността на социалните услуги. С част от потребителите се провеждаха онлайн
дейности, а с друга част - в присъствена среда. Бяха предприети действия за
спазване на всички мерки, свързани с ограничаване на разпространението на
COVID – 19, с цел опазване здравето, както на потребителите, така и на персонала.
Извършваха се периодични тествания на потребителите и на персонала.
Дейности в социалната сфера през 2021:

За 2021 са издадени 1600 броя карти за паркиране на лица с трайни
увреждания въз основа на „Наредба за издаване на карти за паркиране на
превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на
територията на община Сливен”.

Осигурено беше общинско жилище за временен подслон на бездомни
лица и семейства.

Община Сливен участва в разработването и реализирането на
процедура по осигуряване на дърва за огрев на хора с увреждания, ветерани от
Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали. През 2021 г. Община
Сливен осигури дърва за огрев за отоплителния сезон на 219 лица с увреждания
над 71%, живеещи на територията и. Дървата се осигуриха чрез Общинско
предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“.

Осигурена беше методическа подкрепа, координация и контрол на
дейността на специализираните институции за социални услуги и социалните
услуги в общността, функциониращи на територията на община Сливен.

Редовно се изготвяха ежемесечни, тримесечни и шестмесечни справки
до Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, относно капацитет и заетост на
социалните услуги на територията на общината.

През 2021 г. бяха подготвени и внесени за разглеждане от Общински
съвет 163 становища за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на
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Община Сливен. По този начин бяха подпомогнати 138 нуждаещи се лица, като
общата стойност на отпуснатите средства беше 85 200 лв.

Въпреки усложнената епидемиологична обстановка, през 2021 г.
Община Сливен продължи предоставянето на информация и консултиране на
граждани и организации за вида и характера на социалните услуги в общината,
възможностите за осигуряване на заетост и др.

През месец декември 2021г. с Решение на Общински съвет – Сливен е
приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество, с която се регламентира
предоставянето на помещения, общинска собственост, за ползване от квартални
клубове.

С Решение № 815/27.06.2013 на Общински съвет в Община Сливен
беше създаден фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица живеещи на семейни начала. Съгласно
Правилника за работата на фонда, средствата за асистирана репродукиця и
лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на
територията на община Сливен се осигуряват от бюджета на Общината. През 2021
година Община Сливен прие бюджет в размер на 100 000 лева. Във връзка с
възникналата пандемия от COVID-19, много от двойките, които проявиха интерес за
подпомагане от фонда, не можаха да кандидатстват, поради спрени или забавени
процедури. За цялата 2021г. от бюджета на фонда са изразходени общо 29 750 лв.
През годината са кандидатствали 10 двойки. Всички кандидати са отговаряли на
заложените критерии в правилника за работа на фонда и са подпомогнати
финансово за сумите, за които са предоставили необходимите документи. От
подпомогнатите от фонда през 2021г. двойки са родени 6 деца, от които 2
двойки близнаци.
Европейски проекти в социалната сфера:
1.Община Сливен изпълнява проект в рамките на приоритетна ос №2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,
процедура BG05M9OP001-2.019 по Оперативна програма „Развитие на човешки
ресурси” 2014-2020. Осигурено е финансиране за предоставянето на двете
социални услуги Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на
деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства,
изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“ в бившето училище „Хаджи
Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Общият бюджет на проекта 2 904 500.56 лв. и срокът на
изпълнение е до края на 2023 година.
Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани
здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и
неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република
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България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната
стратегия.
2. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за изграждане на Център за
грижа за лица с умствена изостаналост с капацитет 15 места и Център за
грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 места.
Финансирането на социалните услуги ще се осигури по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, като потребителите ще бъдат изведени от Дом за
пълнолетни лица с умствена изостаналост.
3. По Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 през 2021 г.
продължи изпълнението на проект за Изграждане на център за временно
настаняване на бездомни лица и кризисен център, който ще дава подслон на
жертви на домашно насилие. Финансирането и на тези две социални услуги ще
бъде осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
4. През изминалата година се изпълняваше и проект „Предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца
и семейства Сливен” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на
проекта е подкрепа на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към
деца до 7 г.възраст и техните родители от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и
техните семейства, както и бъдещи родители., чрез подобряване достъпа до
здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната
среда, подобряване готовността на децата за включване в образователната
система, предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции.
През 2021 година са обхванати 181 деца и 307 семейства.
5. В проект „Приеми ме 2015” - Община Сливен е партньор на АСП, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, като обща цел
на проекта е усъвършенстване модела на социалната услуга „Приемна грижа" и
разширяване обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи. Към
31.12.2021 г. има 44 броя утвърдени приемни семейства за Област Сливен, в т.ч. за
община Сливен – 37 броя и за община Нова Загора – 7 броя, в 31 семейства на
територията на община Сливен има настанени 32 броя деца, а община Нова Загора
има 5 броя семейства с 6 броя настанени деца.
6. По Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
се изпълнява проект „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID –
19 в община Сливен“. Всеки работен ден, в населените места на общината, се
предоставя супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на 1600 лица от
определени целеви групи.
7. Община Сливен е бенефициент по проект „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи в Община Сливен” финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и "Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж". Проектът се изпълнява в партньорство със
Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, Фондация „Регионален
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център за икономическо развитие“, Детска градина „Звездица“ и Фондация
„Здравето на ромите“ (ФЗР).
Община Сливен изпълнява по проекта една дейност- „Осигуряване на
заетост“ на уязвими лица, преминали обучение по професиите „Озеленител“, „
Офис сътрудници“ и „Сътрудник социални дейности“. От 01.01.2021г. 10 лица от
целевата група са назначени на длъжност „Сътрудник социални дейности“ в община
Сливен и социални заведения с доставчик на услугите община Сливен за срок от 12
месеца.
8. През месец април 2020г. беше създадена хранителна банка „Заедно за
теб“ във връзка с разпространението на COVID – 19. През 2021 г. 2500 лица,
поставени под карантина и/или в тежко социално положение, получиха помощ под
формата на хранителни пакети.
Община Сливен изпълнява и други проекти и програми, свързани с
осигуряване на заетост на различни категории безработни лица –
Национална програма „Активиране на неактивни лица”, Регионална
програма за заетост и обучение, Програма „Обществено полезни дейности
за любимия град”.
КОВИД 19
2021 г. беше белязана от разпространението на Ковид 19, което наложи
адаптиране на администрацията към новите условия, адекватно и навременно
реагиране в тежката и необичайна за всички ситуация. Мерките, които
предприехме включват:
1. Многократна дезинфекция на всички детски градини, ясли и
социални заведения, както и на спирки и други обществени места в града и
населените места.
2. Бяха осигурени необходимите дезинфектанти и предпазни
средства (маски, ръкавици, предпазни костюми и др.) за детски ясли, фелдшери и
мед. сестри в здравни кабинети в училища и детски градини, социални заведения,
общинска администрация, общински предприятия и др.
3. През изминалата година, служители на администрацията
извършиха
самостоятелни
проверки
относно
спазването
на
противоепидемичните мерки в детски, социални заведения, училища, общински
предприятия и кметства в населените места.
4. През месец септември 2021 г. се осъществиха съвместни
проверки с РЗИ за спазването на противоепидемичните мерки във всички
училища на територията на града.
5. През 2021 г., за времето през което бяха затворени детски
градини и детски ясли, възникнаха затруднения поради по-малкия брой дни
платен отпуск на непедагогическия персонал и медицинските сестри. Община
Сливен сътрудничи за създаване на организация, при строго спазване на
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противоепидемичните мерки, за осигуряване на заетост на персонала, с цел
недопускане на използване на неплатен отпуск от тяхна страна.
6. През март 2021 г., в помощ на медицинския и помощен
персонал, който работи в Ковид отделенията в Сливен, Общината разкри
детска градина и ясла с разрешението на министъра на здравеопазването и
министъра на образованието и науката за отглеждане на деца на възраст от 2 до 6
години за персонала в лечебните заведения и Центъра за спешна медицинска
помощ. Услугата бе организирана в сградата на ДГ „Детски рай“ и филиалът на
Детска ясла 13.
7. През 2021 г. продължи функционирането на изолатора в кв.
„Надежда“, който се използва, при необходимост ,за изолация на лица със
съмнение на Ковид 19, до пристигане на екип на ЦСМП. Здравните медиатори
отговаряха за изолатора, като бяха на разположение 24 часа.
8. Целогодишно се извършваха дейностите по информиране на
гражданите в ромските квартали за мерките за предотвратяване
разпространението на Ковид 19.
9. Служителите и потребители на Дом стари хора, както и
служителите на ДПЛУИ – Селище „Качулка“, ЦНСТ и защитени жилища бяха
неколкократно тествани през 2021 г., с цел ограничаване разпространението
на болестта в социалните заведения.
10. Община Сливен съдейства на МОН и РЗИ за тестване на
персонала в училищата и детските градини. От месец декември 2021 г. всички
медицински специалисти в училищните здравни кабинети правят тестове два пъти
седмично на персонала в училищата и веднъж на учениците.
11. На 26.11.2021 г. в ДКЦ 2 бе открит ваксинационен кабинет, за
поставяне на ваксини срещу Ковид 19, за който Община Сливен съдейства, като
осигури мед. сестри от детски градини и училища, които безплатно подпомагат
дейността на лекаря. Към настоящия момент кабинетът продължава да работи
всеки делничен ден от 15:00 до 17:00 часа.
12. Със съдействието на Община Сливен, РЗИ и Област Сливен през
2021 г. бяха поставени два мобилни кабинета за поставяне на ваксини срещу
Ковид 19.
През цялата година продължи инициативата по набиране на доброволци,
които оказват помощ и подкрепа в на територията на общината по време на Ковид
пандемията.
Дейности в областта на здравеопазването

Община Сливен се включи в Националната кампания
„България срещу диабета“, чиято основна цел е превенция и подобряване на
информираността за болестта и нейното развитие. На 03 юли Сливен бе домакин на
кампанията. Гражданите бяха информирани за риска от заболяването и за
различните типове диабет от „диабетен патрул“, който бе разположен пред НТС.
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Бяха измерени безплатно нивата на кръвната захар на 180 граждани. В кампанията
се включиха и участници от Сдружение „Съюз на диабетно болните“ в Сливен.
Инициативата е част от проект „България срещу диабета“, финансиран от
Международна фондация на Лайънс клубовете.

Сливен се включи в Националната скринингова кампания за
безплатни очни прегледи „Зрението е всичко! Прегледай се!“ на Български
лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България. На 7
юли в зала „Сливен“ бяха извършени прегледи на деца и възрастни. Инициативата
бе организирана с цел да се спомогне за диагностиката на най-честите социалнозначими очни заболявания, да популяризира същественото значение на
профилактичните.

През предходните години Община Сливен постигна добри
резултати със Сдружение „Лекари на света“, относно контрацепцията в кв.
„Надежда“. Поради констатирана нарастваща потребност, от м. май 2021 г., със
съдействието на „Българска асоциация по семейно планиране“, са осигурени
безплатни гинекологични прегледи и поставяне на контрацептиви за неосигурени
жени.

След направено запитване от Община Сливен към родителите на
деца от 2 до 7 години за подкрепяне идеята за закупуване на апарат за ранна
диагностика на очни заболявания при децата, през месец декември 2021 г.
Общината закупи мобилен апарат за зрителен скрининг, който ще се ползва
на ротационен принцип в детските градини и ясли.

През 2021 г. бяха закупени нови легла, кошари, матраци и спално
бельо за децата в детски ясли – ДЯ 9, ДЯ 12, ДЯ 14, ДЯ 15.

Заради високите температури през летния сезон на 2021 г., на
две места на Главната улица се поставиха пунктове, където медицински лица
предоставяха на гражданите вода и при необходимост измерваха кръвното
налягане.

През месеците април, юли и август 2021г. се извърши
трикратна дезакаризация на тревни площи в обществени градинки и паркове,
гробищни паркове, стадиони, социални услуги, детски градини и др. в гр. Сливен и
населените места.

Във връзка с подобряване качеството на медицинското
обслужване в здравните кабинети към учебните заведения на територията
на града и осигуряването на всички необходими консумативи, медикаменти и
оборудване на същите, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за
здравните кабинети в детските заведения и училища, Приложения 1 и 2, са
извършвани проверки на здравни кабинети, техните мед. лица в училища и детски
градини. Всички здравни кабинети бяха осигурени с необходимите консумативи и
медикаменти. Периодично се извършват проверки на детски ясли и градини.

През месец август 2021 г. се подписа колективен трудов
договор между Кмета на община Сливен и Синдикалните организации в сектор
„Здравеопазване“.
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Въпреки здравната обстановка, през изминалата година
продължи политиката по осигуряване на периодично обучение на
медицински специалисти в училища, детски градини и здравни медиатори:
- През месец август беше извършено обучение на медицинските специалисти в
училищата, детските градини и директорите на ясли относно диабета. Лектори
бяха двама еднокринолози от Българското Национално Сдружение по Детска
Ендокринология и двама експерти по личностно развитие от Голдън Лайънс
Академия.
- През април 2021 г. се проведе дистанционо обучение от Медицински
университет – София на двама здравни медиатори в рамките на 4 седмици.
След успешно положен изпит двамата медиатори бяха назначени към Община
Сливен.
- На 25.06.2021 г. Община Сливен бе домакин на Община Бургас за
изграждане на добри партньорски практики и обмяна на опит. Бе посетена
Детска ясла 6. Директорите на самостоятелни детски ясли взеха участие в
обучение, организирано от Община Бургас.
- По проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и
младежите“ на АСП се извърши дистанционно обучение на желаещите мед.
специалисти в детски училища, детски градини, ясли и ДМК.
ПОВИШАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА, МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ТУРИЗМА
През 2021 г. са извършени следните дейности по отношение поддръжката и
обновавянето на спортните бази в града:

В зала „Асеновец“ е монтирана изкуствена стена за катерене,
като е предоставена за тренировъчен процес на Алпийски спортен клуб „Сини
камъни“. В клубът се подготвят около 40 деца.


Изградена е площадка за стрийт фитнес в парк „Юнак“.


Извършен е пълен ремонт на сауната в СК „Асеновец“, като е
закупена нова печка с контролен панел.

Планирано е и предстои изграждане на нова отоплителна
система на зала “Младост”. Изготвена е проектна документация във фаза
„технически проект“ за вътрешна газопроводна инсталация и промяна на горивната
база чрез котелна централа на природен газ.

На 15.12.2020 г. се сключиха договори за безвъзмездно
предоставяне на специализирана спортна база за 4 годишен период с 19
спортни клуба, отговарящи на изискванията, приети от Общински съвет
Сливен. СК „Асеновец“ отвори врати и към този момент се ползва от 5 спортни
клуба с приблизително 500 спортуващи деца под ръководството на над 15
лицензирани треньора.
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Закупени бяха 3 бр. нови професионални прахосмукачки за
обслужване на базите.

През месец февруари започна да функционира покрит плувен
басейн, намиращ се в 12 ОУ„Елисавета Багряна“. През летния сезон се
стартира втори етап от ремонта му. Закупени бяха:
- Пропусквателена система с фискална памет;
- Оборудване за съблекални, коридор, офис, кабинет за първа долекарска
помощ, каса, зала на плувния басейн и стая на спасителите.
- Изграден е компенсаторен резервоар, подменени са плочките по дъното на
басейна, в момента се сменят плочките по стените на плувния басейн и се
изгражда нова филтрираща система с две нови помпи. Сменени са резервоарите за
препаратите за поддръжка на водата в басейна. Поставят се два топлообменника и
две ел. табла.
Финансово подпомагане на спортните клубове:
През годината финансово подпомагане получиха 34 спортни клуба,
отговарящи на наредбата за финансово подпомагане на Община Сливен. Всички
средства, в размер на 250 000 лв., бяха изплатени на спортните клубове, които
взеха участие в международния и национален спортен календар. Изпратихме силна
спортна година. В десетката на най-добрите спортисти се класираха само
постижения от олимпийски, световни и европейски първенства.
Спортни
календар:

събития

от

международен,

национален

и

общински

Пандемията възпрепятства провеждането на Ученическите игри и
традиционната щафета „Освободител“ на 3 март, но Сливен беше домакин на
редица държавни първенства и състезания от общинския спортен календар: борба,
баскетбол, волейбол, шах, лека атлетика, ориентиране, акробатика, спортни танци,
скокове батут, драг, дрифт и държавното първенство за хора с увреждания.
Успяхме да проведем най-мащабните си събития:
Сливен беше домакин от етап на 68-ма Международна колоездачна обиколка
на България. За многобройните любители на автомобилния спорт се проведе и 40то Международно автомобилно Рали „Монбат Сливен 2021” – Европейско рали
трофи.
Въпреки трудностите в сферата на туризма, поради наложените
ограничения от Ковид кризата, за усилията си в тази област, Община Сливен е
отличена с няколко награди:
1.
Присъдено първо място за културно-историческите обекти в Сливен в
on-line конкурса „Read and Travel”, организиран в рамките на Международно
туристическо изложение „Културен туризъм“ Велико Търново 2021г., за събитие,
организирано по повод „Нощ на музеите“ 2019 г. - „Лов на АРТ&факти“;
37

2.
Две първи места за участието на Крепост Туида в International
Ecotourism Society Awards в категория „Най-добър еко музей“ и категория „Найдобър устойчив тур / програма“.
Категоризация на заведения за хранене и развлечение и места за
настаняване
На територията на община Сливен са категоризирани 201 заведения за
хранене и развлечение, 36 бр. места за настаняване и са регистрирани 2
апартамента и 4 стаи за гости. Реализирани брой нощувки – 46 316, заетост на
легловата баз – 9.34 %. Внесен е туристически данък в размер на 29 466 лв. През
2021 г. са категоризирани нови 27 бр. туристически обекти, подновена е
категорията на 14 обекта, промени в обстоятелства на категоризирани обекти - 8
бр. Внесени са такси в размер на 19 130 лв.
Информацията за категоризираните обекти се вписва в Националния
туристически регистър.
Издадени са 5 броя удостоверения за удължено работно време на заведения
за хранене и развлечение, след положително становище от органите на МВР.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Мярка: Изготвяне на актуални инвестиционни профили за представяне
пред потенциални инвеститори, чуждестранни партньори, както и при
посещения в побратимените градове и пред институциите на ЕС
През 2021г. Община Сливен обнови икономическия си профил и
представи нов Комуникационен план за привличане на инвеститори и
Пътеводител за стартиращи и технологични компании. Посочените
документи са налични и достъпни на сайта на общината. Изготвен е и
инвестиционен профил на „Инвестиционната дестинация „Сливен – Ямбол", който
също е наличен на сайта на общината. И двата профила са насочени към
инвеститори.
В края на месец октомври 2021г. бе сключен меморандум за
сътрудничество и партньорство за програмен период 2021-2027г. между
общини Сливен, Тунджа и Ямбол и областните управи на области Сливен
и Ямбол, с който страните се съгласяват да си сътрудничат при разработване и
осъществяване на съвместни проекти и инициативи, за развитие на индустриални
зони и привличане на инвеститори.
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„Инвестиционната дестинация „Сливен – Ямбол" се дава за пример на
национално ниво за обединяване на ресурси, амбиции и усилия между общините
Сливен, Тунджа и Ямбол. Работата
на община Сливен за изграждане на
сътрудничество бе отличена от Оперативна програма „Региони в растеж“, за което
Сливен получи награда в категория „Най-отговорен поглед в бъдещето“ за
2021г.
Община Сливен проведе и редица срещи и разговори с общините Твърдица,
Елена и Стралджа за включването на села от Община Сливен в техните Стратегии
за развитие на Местните инициативни групи (МИГ), които се финансират от
Програмата за развитие на селските райони. Така за първи път, изпълнявайки своя
нов План за интегрирано развитие, Община Сливен ще може да насочи ресурси към
някои от своите села.
Мярка: Насърчаване на стартиращи, малки и средни предприятия (МСП),
стимулиране на развитието на технологиите и иновациите
Актуализирана бе Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в община Сливен и издаване на сертификати клас В. В изпълнение на
наредбата бе издаден и първия сертификат за инвеститор клас „В“ на сливенската
фирма „ВИВА“ ООД, чиято продукция успешно се реализира на вътрешния и
международните пазари.
Мярка: Поддържане на информационна база данни за съществуващите
обекти на територията на общината с инвестиционен потенциал,
съдържаща история, измерими показатели, статут, предназначение,
инфраструктурно обезпечение, потенциална употреба самостоятелно или
в съчетание с други обекти.
Това е мярка с постоянен характер - на сайта на общината е публикуван
списък със свободните терени и други недвижими имоти, общинска собственост, за
осъществяване на инвестиции. Списъкът непрекъснато се актуализира.
Развитие на инвестиционен потенциал на „Индустриален парк
Бършен“.
През 2021г. бе изработен Подробен устройствен план за Индустриален парк
Бършен ведно с парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура.
Планът предвижда обособяване на територията на парка на 16 самостоятелни
квартала със система от събирателни и обслужващи улици, както и изграждане на
нов железопътен терминал.
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Информация за свободните терени на Индустриален парк Бършен и
Индустриална „Запад“ бяха представени на Министерството на икономиката и
Националната компания за индустриални зони.
Това е първата важна стъпка от концепцията на общината за развитие на тази
територия като инвестиционна дестинация.
Международно сътрудничество
Взаимоотношения с чуждестранни дипломатически представителства,
институции и организации
На 3 юли 2021 година в Сливен пристигна посланика на Република Гърция
Н.Пр. Димитриос Хронопулос. На срещата бяха обсъдени перспективи за
сътрудничество между Община Сливен и общини от северната погранична област
на Гърция. Участието на Община Сливен в РАО Тракия предоставя възможности за
осъществяване на трансгранични проекти между български, гръцки и турски местни
власти. Посланик Хронопулос се ангажира да съдейства в установяването на
контакти със заинтересовани общини от Гърция. В този контекст Сливен би желал
да инициира дву- или тристранен проект, като приоритетни области на интерес
биха били икономическото развитие, инвестициите, туризмът, културата и
образованието.
От страна на побратимената турска Община Текирда интерес по темата за
трансграничното сътрудничество прояви кметът Кадир Албайрак. В проведена през
изминалата година конферентна онлайн среща участваха още изпълнителните
директори на РАО „Тракия" от българска страна - проф. Иван Върляков и Огюн
Кюрюмоолу от турска.
Загрижеността към българската етническа диаспора в отвъддунавските
територии е друг неизменен аспект в международните дейности на общината, която
поддържа и побратимените си взаимоотношения с молдовския регион Тараклия и
украинския Мелитопол.
През месец декември 2021 година на посещение в Сливен беше делегация от
кметство Твърдица, Район Тараклия, Република Молдова, водена от кмета Георги
Попов. На срещата, на която присъстваха и представители на Общински съвет
Сливен, бяха обсъдени аспекти на настоящото и бъдещо сътрудничество.
Община Сливен се ангажира с организирането на дарение от оборудване,
предназначено за здравни и културно-образователни институции от кметство
Твърдица, което трябва да бъде осъществено през 2022 година в отговор на молба,
отправена от нашите сънародници от Молдова.
В рамките на горепосочената среща беше дискутирано и участие на
музикално-танцови състави на деца от българската диаспора в Молдова в
ежегодния фестивал Приятелство без граници на Община Сливен.
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Община Сливен има намерение да развие по-активно една вече инициирана в
недалечното минало платформа под надслов „Посланици на добра воля на
Сливен“. Идеята на това начинание е да се обединят в мрежа сливенци и
приятели на града, които живеят и работят в чужбина. Техните знания, умения,
контакти, позиции в публични и частни организации биха могли да са от полза за
развитието на града, за осъществяването на проекти, лобиране за кампании,
привличане на инвестиции и други.
С подобна родолюбива енергия е замислена и кампанията „Стани приятел
на Сливен“, която Община Сливен поддържа и разширява. В нея наши
сънародници и особено чуждестранни граждани, които симпатизират на града ни,
било след посещение, било от проявен виртуален интерес, се регистрират и се
включват в инициативи на общината.
Трябва да се отбележи, че туризмът е най-важният фактор, създаващ
предпоставки за такъв вид симпатия, позитивно отношение и по-активен интерес
към Сливен. Тенденцията, регистрирана отчетливо през последните години можем
да формулираме в често използвания израз „преоткриване“ на града ни и региона
от страна на посетителите.
Съсредоточаване на усилията именно в този сектор очевидно е правилно и
съдържа потенциал, който трябва да се развие. Поради това важни текущи и
бъдещи проекти на общината са адресирани до популяризиране на обектите от
културно-историческото наследство, изграждане на свързани с тях нови
съоръжения и инфраструктура.
Преследването на тази цел е и основен приоритет в международната политика
на общината, която накратко се движи по следната ос: превръщането на Сливен в
притегателно място за инвестиции, икономическо развитие и заетост, дестинация
за вътрешен и балкански туризъм, балансирано и здравословно място за живеене.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС И ДРУГИ
ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ
През 2021 г. стартира строителството по 3 проекта, финансирани от
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:
1. Проект за облагородяване на част от междублоковите пространства в
кварталите „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“. Като обектите се очаква
да бъдат завършени до пролетта на тази година.
2. Изграждане и оборудване на две изцяло нови сгради за предоставяне
на социални услуги - Центрове за грижи за лица с психични разстройства
и с умствена изостаналост.
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3. През ноември 2021 започна изграждането и на Център за бездомни
лица и Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие в
общински парцел на ул. „ Любен Каравелов“ 18.
Започна рехабилитацията на контактната мрежа и основният ремонт на
токоизправителните станции на тролейбусния транспорт в град Сливен.
Средствата са предоставени по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. В
рамките на същия проект се провеждат процедури за избор на изпълнители за
закупуване на нови превозни средства за екологичен обществен градски транспорт,
а именно на 4 бр. нови електрически автобуса и 6 бр. нови тролейбуса, както и 4
бр. бавни и 1 бърза зарядни станции.
През 2021 г. се извършиха съгласувателни процедури с различни
институции и министерства на работните проекти, свързани с изпълнение
на проекта за развитие на туризма и подобряване на културната и
историческа инфраструктура в Община Сливен, както и подготовката на
документацията за избор на изпълнители за ремонтите и оборудването на къщите
музеи „Хаджи Димитър“, „Сливенски бит“, „Добри Чинтулов“, „Държавната сукнена
фабрика“, Крепостта „Туида“ и Въжената линия Сливен – Карандила.
Въпреки по-малкото отворени схеми за кандидатстване, във връзка с края на
програмния период, през 2021 г. са сключени 4 нови договора за
предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2 756 000 лв,
които са основно за проекти в социалната сфера.
Още 2 подадени проекта през 2021г. очакват одобрение. Първият е
подаден в партньорство с Регионален исторически музей и Художествена галерия
„Димитър Добрович“ и включва дейности за популяризиране на сливенското
културно наследство. Вторият е за финансиране на услугите, които ще се
предоставят в изградените по ОПРР Центрове за грижи за лица с психични
разстройства и с умствена изостаналост.
Община Сливен спечели и проект към Фонд „Социална закрила“ на
Министерство на труда и социалната политика за извършване на ремонт на
сградата на Домашен социален патронаж. Ремонтните дейности следва да
приключат до м. 07.2022 г.
През 2021г. Община Сливен направи важни стъпки в своето
стратегическо планиране за следващия програмен период 2021-2027г.,
като приключи цялостната процедура по подготовка, съгласуване със
заинтересовани страни, обсъждане и приемане на План за интегрирано
развитие на Община Сливен (ПИРО – 2021-2027).
В края на 2021 година бяха представени за информация и одобрени от
Общински съвет Сливен финалните доклади за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Сливен (ОПР) и Интегрирания план за градско възстановяване
и развитие на град Сливен (ИПГВР) за изминалия програмен период 2014-2020г.
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РЕД И СИГУРНОСТ
По отношение на правно-нормативното обслужване на дейностите на
общинска администрация, през 2021 г. се наблюдават следните тенденции:
1. В административни производства пред административен съд – Сливен,
актовете на кмета на общината, в по-голямата си част биват потвърждавани, като
законосъобразни. Остава като анализиран проблем обжалването на Заповеди за
отчуждаване на имоти по реда на чл. 21 и сл. от ЗОС, по отношение на
определянето на равностойно парично обезщетение.
2. Гражданските дела в по-голямата си част обхващат регресни искове,
предявени от застрахователи по претърпени имуществени вреди от водачи на МПС,
в следствие на ПТП, свързани с установени неравности по пътната настилка.
3. Административно-наказателни дела – Наказателните постановления
издадени от кмета на общината в голяма степен биват потвърждавани от съда, но
събираемостта на наложените санкции остава ниска.
Във връзка с възникнала необходимост от регламентиране на обществените
отношения на местно ниво, както и в отговор на промени в законодателството на Р
България, през 2021 г. бяха предложени и приети от ОбС – Сливен
следните нормативни актове:
 Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на
животни на територията на община Сливен;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Сливен;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване на
сертификати клас В;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда
за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни
средства на територията на община Сливен;
 Правилник за устройство и дейността на Център за подкрепя за
личностно развитие-Център за кариерно ориентиране – Сливен;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци;
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен.
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Продължава надграждането на мрежата за видеонаблюдение и СОТ на
територията на градовете Сливен, Кермен и селата, както и подобряване дейността
на Общинския център за видеонабюдение и СОТ към общинското
дружество за „Общинска Охрана и СОТ – Сливен“.
През 2021 г. са изпълнени и завършени следните обекти в сфера „Сигурност и
управление при кризи“:
1. „Спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) по
възстановяване медна обшивка на покрив на Художествена галерия
„Димитър Добрович”, гр. Сливен”. Входирани са документи за възстановяване
на разхода от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет;
2. „Спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) по
възстановяване покрив НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево” . Входирани са
документи за възстановяване на разхода от Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
3. „Спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) по
възстановяване покрив Детска градина „Диляна” – филиал с. Блатец” .
Входирани са документи за възстановяване на разхода от Междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
4. „Спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) по
възстановяване покрив кметство с. Трапоклово” . Входирани са документи за
възстановяване на разхода от Междуведомствена комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерски съвет;
5. „СНАВР по възстановяване подпорна стена с. Гавраилово” . Входирани са
документи за възстановяване на разхода от Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
6. „Спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) по
възстановяване ограда на спортна площадка кв. „Дружба” . Входирани са
документи за възстановяване на разхода от Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
7. „Ликвидиране на възникнали опасности на територията на гр. Сливен” .
8. „СНАВР – спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи по
възстановяване хидроизолация на покрив на ритуална зала и пенсионерски
клуб, с. Ковачите” .
9. „СНАВР по възстановяване покрив на сграда НУ „Антон Иванов” . Изготвяне
„Конструктивно становище за възстановяване покрив на НУ „Антон Иванов” .
10. „СНАВР по възстановяване профил на река Асеновска в участък от
предприятие „Тирбул” до моста над ж. п. надлез, гр. Сливен” .
11. „СНАВР по възстановяване проходимостта на участък от общински път м.
Гюргюнлука, гр. Сливен”.
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12. „СНАВР по възстановяване покрив кметство с. Николаево, Община Сливен.
13. „СНАВР по спиране на ерозийния процес по дъното и коригиране наклона на
коритото на река Новоселска .
14. „СНАВР по възстановяване профил на река Селишка в участък от Новоселски
мост до м. Селището района на Ловна Среща, гр. Сливен” .
15. „Премахване надвиснал скален къс на общински път Сливен – Селището”.
16. „СНАВР по възстановяване участък от общински път в района на Затвора, гр.
Сливен”.
17. „СНАВР по възстановяване компрометирани участъци от коритото на река
Новоселска, гр. Сливен” .
18. „СНАВР по възстановяване пътен участък за достъп до инфекциозно
отделение, гр. Сливен” .
19. „СНАВР по възстановяване покрив читалище „Христо Ботев 1936”, с. Бяла.
20. „СНАВР по възстановяване компрометирана предпазна дига и осигуряване
проводимост на дере в с. Раково” .
21. „СНАВР по стабилизиране банкет в хоризонтална крива на път Българка –
Раково”.
22. „СНАВР по възстановяване покрив сграда с. Камен.
23. „СНАВР по възстановяване подпорна стена в с. Ковачите” .
24. „Неотложни работи по възстановяване проводимост речно корито на река
Асеновска в урбанизираната и територия” .
25. „СНАВР по възстановяване аварирала калканна стена на ДГ с. Горно
Александрово.
26. „Дейности за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях.
27. „СНАВР по възстановяване покрив гаражна клетка депо ДФ „Железни врата”,
с. Стара река” .
28. „НСАР по разриване и пробутване земни маси за осигуряване на
проходимостта на ул. „Горска”.
29. „СНАВР по отводняване улично пространство в района на бл. 17, кв.
Българка, гр. Сливен”.
30. „СНАВР по възстановяване покрита с триплексово стъкло конзолна метална
тента, северен вход на сградата на Община Сливен” .
31. „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”.
32. „Мониторинг на въведена в експлоатация укрепителна система на свлачище
SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ Качулка, Община Сливен“.
Общият размер на вложените средства по укрепителни и аварийновъзстановителни работи е в размер на 800 709 лв. /209 957 лв. от Републиканския
бюджет и 590 752 лв. общински средства/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
За втора последователна година Ковид пандемията оказва влияние върху
всички сфери на обществения, социален и икономически живот. За разлика от
предходната година, 2021 се отличи и със значителен ръст в инфлацията и рязко
покачване на цените, особено в последното тримесечие на годината. Динамичната
и променяща се обстановка пряко влияе върху планирането и организацията на
работата по изпълнение на заложените в Програмата за управление на общината
цели.
Въпреки предизвикателствата, през 2021 г. бяха физически завършени
редица инфраструктурни проекти, като се използваха максимално възможностите
за кандидатстване за европейски или държавни средства.
Плановете за 2022 включват: стартиране на реставрационните дейности по
къщите-музеи- обекти от национално значение; избирането на изпълнители и
стартиране на дейностите по изграждане и пристрояване на детски ясли, градини и
училища; приключване на останалите етапи от асфалтирането на бул. „Стефан
Стамболов“ и продължаване на поетапната рехабилитация на пътища и тротоари в
града и населените места в общината; разширяване на системата от
видеонаблюдение и др.
Физическото изпълнение на сключени договори за строителство, доставки и
услуги върви успоредно с административната работа по подготовка на нови
проекти за финансиране през програмен период 2021-2027.

СТЕФ АН Р АДЕВ
КМ ЕТ НА ОБЩ И НА СЛИ ВЕН
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