ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 948
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища,
(Приета с Решение № 62/30.01.2020 г.)

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл.11, ал.3 от
ЗНА и чл. 76, ал.3 и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ
НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

§ 1.Създава т.3а - от Приложение №1 към Наредбата по следния начин:
основна наемна цена на жилища с оборудвани кухни и бани построени
след 01.01.2001 г. в гр. Сливен:
- първа зона – 2.50 лв. на кв.м.
- втора зона и трета зона – 2.00 лв. на кв.м.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й от
Общински съвет – Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 949
Проект на 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
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл.
28 от ЗНА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сливен, както следва:
§ 1. Чл. 23 се отменя.
§ 2. В чл. 55, ал. 1, т. 61 се изменя така:
„Чл. 55, ал. 1, т. 61 Извършване на строително - монтажни работи
/монтаж на паметници и други/:
За единични гробове – 25.00 лв.
За семейни гробници – 40.00 лв.“
§ 3. В чл. 55, ал. 1, т. 62 се правят следните изменения:
1. В чл. 55, ал. 1, т. 62, буква (а) се изменя така:
„Чл. 55, ал. 1, т. 62 буква (а) Изкопаване с багер на ново гробно
място (в т.ч. и в семейна гробница), спускане на ковчег, заравяне,
оформяне и аранжиране на гроб (поставяне на надгробен знак, цветя,
венци, фенер за свещи) - 120.00 лв.“
2. В чл. 55, ал. 1, т. 62, буква (б) се изменя така:
„Чл. 55, ал. 1, т. 62 буква (б) Ръчно изкопаване на ново гробно място
(в т.ч. и в семейна гробница), спускане на ковчег, заравяне и оформяне на
гроба (поставяне на надгробен знак, цветя, венци, фенер за свещи) - 180.00
лв.“

3. В чл. 55, ал. 1, т. 62 се създава нова буква (е) със следното
съдържание:
„Чл. 55, ал. 1, т. 62 буква (е) Ползване на ритуална зала в „Гробищен
парк Ново гробище” за поклонение без ритуал - 40.00 лв.“
4. В чл. 55, ал. 1, т. 62 се създава нова буква (ж) със следното
съдържание:
„Чл. 55, ал. 1, т. 62 буква (ж) За ползване на ниша в урнова стена /по
ред/:
Единична ниша – 600.00 лв.
Двойна ниша – 900.00 лв.“
§ 4. В чл. 55, ал. 2 Цени на услуги извършвани от културните
институти се изменя така:
Регионален исторически музей
т. 27 се изменя така:
„27. Цени на входни билети:
а/ ученици, студенти и пенсионери - 4,00 лв.
б/ възрастни - 5,00 лв.
в/ групови посещения на ученици и пенсионери /над 20 човека/ 3,00 лв.
г/ групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 4,00 лв.”
т. 27 А се изменя така:
„ 27А Пакетни цени на билети:
а/ за посещение на два музейни обекта:
- ученици, студенти и пенсионери - 6,00 лв.
- възрастни - 8,00 лв.
- групови посещения на ученици и пенсионери /над 20 човека/ на два
и повече обекта - 5,00 лв.
- групови посещения на възрастни /над 20 човека/ на два и повече
обекта - 7,00 лв.
б/ за посещение на три и повече обекта
- ученици, студенти и пенсионери - 10,00 лв.
- възрастни - 13,00 лв.
- групови посещения на ученици и пенсионери /над 20 човека/ на три
и повече обекта - 7,00 лв.
- групови посещения на възрастни /над 20 човека/ на три и повече
обекта - 10,00 лв.”
т. 27 В се изменя така:
„27 В. Цени на семеен билет:
а) за един музеен обект - 10,00 лв.
б) за два музейни обекта - 15,00 лв.

в) за три и повече музейни обекта – 20,00 лв.”
Създава се т. 37 със следното съдържание:
„37. Цени за екскурзоводско обслужване:
а) кратка беседа - 10,00 лв.
б) пълна беседа - 15,00 лв.
в) пълна беседа за повече от един музеен обект - 10,00 лв.
г) частни и публични събития в музейните обекти - 150,00 лв.”
„Художествена галерия”
1. Ползване на площи на галерията и обектите й за временни
изложби, концерти и други, както следва:
а) къща „Миркович” - 50,00 лв. за 1 час
б) „Узунова къща” - 70,00 лв. за 1 час
в) Зала „Сирак Скитник” - 80,00 лв. за 1 час
2. Цени на индивидуални входни билети за един обект:
а) ученици, студенти, пенсионери – 3,00 лв.
б) възрастни – 5,00 лв.
в) семеен билет – 9,00 лв.
3. Цени на индивидуален обходен билет /за всички обекти/:
а) ученици, студенти, пенсионери – 7,00 лв.
б) възрастни – 10,00 лв.
4. Цена на беседа:
а/ на български език - 10 лв.
б/ на чужд език - 15 лв.
5. Цени на групови обходни билети /за всички обекти/:
а) ученици, студенти, пенсионери над 15 човека – 6,00 лв.
б) възрастни над 15 човека – 9,00 лв.
в) семейни билети – 15,00 лв. на семейство.
„Крепост „Туида”
1. За посещение в крепостта „Туида” се определя цена на билети за
вход:
а/ за възрастни - 3,00 лв.
б/ за ученици, студенти и пенсионери - 1,50 лв.
в/ за деца до 7 години и хора с увреждания – безплатно
г/ за групови посещения /над 10 човека/ - 2,00 лв.
д/ за групови посещения /над 10 човека – ученици, студенти и
пенсионери/ - 1,00 лв.

е/ семейна карта за еднократно посещение - 6,00 лв./за до 5 членно
семейство/
2. Беседа:
а/ за беседа на български език - 15,00 лв.
б/ за беседа на чужд език - 15,00 лв.
в/ аниматорска беседа на български и чужд език - 15,00 лв.
3. За аудиогид - 4 лв./човек и депозит 10 лв.
4. За разполагане на временни изложби/събития/семинари и др. 80,00 лв./за ден
5. За сценични изяви - 150,00 лв. за събитие /без ограничение във
времето/ /за събития, в които общината не е партньор/
6. За стрелба с лък:
а/ 5,00 лв. /за 10 минути/
б/ 8,00 лв. /за 20 минути/
в/ 15,00 лв. /за 60 минути/
7. За ползване на средновековен костюм:
а/ 5,00 лв. за ½ час
б/ 20,00 лв. за 8 часа
8. Музейна анимация – демонстрация на военно дело, бит и занаяти –
15,00 лв.
9. Ползване на реквизит за снимки – 1,00 лв./ бр.
10. Използване на озвучителна техника – 60,00 лв.
11. Използване на мултимедия – 10,00 лв./на ден
12. Пакетни цени за група ученици, пенсионери и студенти – 5,00
лв./на човек, която включва: входна такса, беседи, демонстрации, стрелба с
лък
13. Пакетни цени за група възрастни – 8,00 лв./на човек, която
включва:входна такса, беседи, демонстрации, стрелба с лък
14. Интерактивен пакет „Един ден в Средновековният град” – 15,00
лв.
15. Творческа работилница ”Вариант 1” – 4,00 лв.
16. Творческа работилница ”Вариант 2” – 6,00 лв.
17. Творческа работилница ”Вариант 3” – 8,00 лв.
/Различните варианти на работилници са според използваните материали/

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Отменя Н А Р Е Д Б А за реда и условията за превоз на пътници
и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен
Наредбата е приета с Решение № 344/ 25.11.2004 година Изм. с Реш.№№
675/29.09.2005 г.; 1024/29.06.2006 г.; 98/14.02.2008 г. и 128/27.03.2008 г.;
изм. и доп. с Реш. № 1099 от 22.12.2010 год.; изм. с Реш. № 619/27.02.2013
год. и Реш. № 1400/27.08.2014 год.
§ 6. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от приемането й, с
изключение на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, който
влиза в сила от 01.05.2022 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 950
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за гробищните паркове и погребално-обредната дейност
на територията на град Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на
град Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 2 се създава нова ал. /3/ със следното съдържание:
„Чл. 2, ал. 3 Нови гробни места се предоставят в гробищен парк
„Речица” – до изчерпване на гробните места и в гробищен парк „Ново
гробище”.”
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от приемането й.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 951
Определяне размера на трудовите възнаграждения на
кметовете на кметства, считано от 01.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от
ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 462/28.01.2021 г. на Общински съвет – Сливен.
2. Определя конкретните размери на индивидуалните основни
месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2022 г. Приложение № 1.
3. Определя на кметовете на кметства допълнително месечно
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер
на 0,6 % върху основната месечна работна заплата, за всяка година
зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 952
Проект за бюджет на община Сливен за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г. и чл. 94 от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2022 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 153 932 060 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата
дейности в размер на 102 662 415 лв. (Приложение № 1).
1.1.2. Общински приходи в размер на 51 269 645 лв. (Приложение
№ 1).
1.2. По разходите в размер на 153 932 060 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и видове (Приложение № 1).
1.2.1. Делегирани от държавата дейности в размер на 102 662 415
лв. (Приложение № 1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени
разходи – 238 507 лв.
1.2.2. Местни дейности в размер на 51 269 645 лв. (Приложение №
1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи – 2 522 175 лв.
1.3. Инвестиционна програма 34 628 246 лв. (Приложение № 3).
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” (Приложение № 3а).
2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им
разпределение (Приложения № 2 и 2А).

3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за
средства от Европейския съюз (Приложения №№ 4, 4а, 5).
4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2022
г. – 2 494 775 лв.
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2022 г. не
може да надвишава 1 851 915 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2022 г. – 20 654 797 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2022 г. в изпълнение на
Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен (Приложение № 9).
8. Одобрява следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените
средства за основни заплати на лицата назначени по трудови
правоотношения.
8.2. Представителни разходи в размер на 29 000 лв. за кмета на
общината и 15 000 лв. за общинския съвет.
8.3. Размер на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене - до 25 000 лв.
8.4. Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица – за едно
погребение до 400 лв. / до 600 лв. (COVID - 19).
8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 270 000 лв.
8.6. Средства за финансиране на Общински фонд „Култура” (чл. 19,
ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 3 от Правилник за работата на Общински фонд
„Култура” към община Сливен).” – 43 840 лв.
9. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет (Приложение № 8).
10. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи (Приложение № 6). Упълномощава кмета да
утвърди поименен списък на лицата без педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.
11. Одобрява разчети за:
- трансфер за Драматичен театър – 55 000 лв. и Куклен театър – 30
000 лв.;
- субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни
прояви (Приложение № 7).
12. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2022 г. – 500 000 лв.
13. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2021 г.
(Приложение № 10).
14. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2021 г. (Приложение № 11).

15. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2021 г. (Приложение № 12).
16. Приложение № 13 Актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2022 – 2024 г.
17. Одобрява размер на плащанията по проектите към края на
2022 г., включително остатъчния размер на задълженията по
сключени концесионни договори - 0 лв.
18. Одобрява общ размер на плащанията от общинския бюджет
към концесионери за 2022 г. - 0 лв.
19. Одобрява максимален размер на плащанията, който
общината може да поеме като задължение по нови проекти за
концесии през 2022 г. - 0 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на
особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или
трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 953
Приемане на нова Тарифа за превоз на пътници
от „Пътнически превози“ Сливен ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Тарифа за цените на превозните документи за превоз на
пътници от „Пътнически превози“ Сливен ЕООД в сила от 01.05.2022 г.
/Приложение 1/
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да подпише допълнително
споразумение към Договор № 71/14.02.2018 г. за обществен превоз на
пътници между Община Сливен и „Пътнически превози“ Сливен ЕООД за
приетите промени.
3. Задължава управителя на „Пътнически превози“ ЕООД - Сливен, в
срок до 31.08.2022 г. да изготви анализ на действащите цени и при
необходимост да излезе с предложение за корекция на същите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1

Тарифа на цени на превозните документи за превоз на пътници от
„Пътнически превози“ Сливен ЕООД, в сила от 01.05.2022 година:
І. ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
/лв./

№
І. Билети

Вид на превозния документ

1. Билет за еднократно пътуване
2. Билет за таксуване на нередовен пътник
ІІ. Месечен абонамент
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Абонаментна карта за една линия за граждани
Абонаментна карта за една линия за учащи горен курс и студенти
Абонаментна карта за една линия за учащи до 7-ми клас
Абонаментна карта за учащи от кв. „Дебелата курия“ до 7-ми клас
Абонаментна карта за всички линии за лица получаващи пенсия
съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 70 г.
Абонаментна карта за една линия за лица с увреждания с над 71%
и над 50% с увредени долни крайници
Абонаментна карта за всички линии за граждани
Абонаментна карта за всички линии за учащи горен курс и
студенти
Абонаментна карта за всички линии за учащи до 7-ми клас
Абонаментна карта за всички линии за лица получаващи пенсия
съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 80 г.
Абонаментна карта за всички линии за лица получаващи пенсия
съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 80г. с доход до
520 лв.
Абонаментна карта за всички линии за лица получаващи пенсия
съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО над 80г.
Абонаментна карта за всички линии за лица с увреждания с над
71% и над 50% с увредени долни крайници
Абонаментна карта за една линия за лица над 70г.
Абонаментна карта за всички линии за лица над 70г.
Времеви билет от 90 минути за ЦГМ
Еднодневен билет за ЦГМ

Става

Било

1.20
10

0.80
4

40
15
15
0
28

31
9
22
0
25

25

не

90
18

63
15.40

18
отпада

33
50

отпада

Билет
0.20 лв.

0

0

30

Билет
0.20 лв.
0
0
1
2.40

15
15
2
4

Забележка: Стойността на абонаментните карти за учащи от кв. „Дебелата курия“ до 7-ми
клас в размер на 25 лв. /ед.ц/ се компенсира на превозвача от общинския бюджет.

ІІ.Междуселищен транспорт
БИЛЕТИ
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

От Сливен до:
ТОПОЛЧАНЕ
СОТИРЯ
САМУИЛОВО
ГЕРГЕВЕЦ
КРУШАРЕ
ЧИНТУЛОВО
МИН.БАНИ
МЕЧКАРЕВО
БИКОВО
БИНКОС
БЛАТЕЦ
БОЗАДЖИИ
БЯЛА
ВЪГЛЕН
ГАВРАИЛОВО
ГЛУШНИК
ГЛУФИШЕВО
ГОЛЯМО ЧОЧОВЕН
ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО
ДРАГОДАНОВО
ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
ЗЛАТИ ВОЙВОДА
КАЛОЯНОВО
КАМЕН
КЕРМЕН
КОВАЧИТЕ
КОНЬОВО
МАЛКО ЧОЧОВЕН
МЕЧКАРЕВО
МЛАДОВО
НИКОЛАЕВО
ПАНАРЕТОВЦИ
СЕЛЕМИНОВО
СКОБЕЛЕВО
СТАРО СЕЛО
СТРУПЕЦ
ТРАПОКЛОВО
ЧОКОБА

Настояща цена Предлагана цена
/лв.с ДДС/
/лв.с ДДС/
1.30
1.6
1.30
1.6
1.30
1.6
1.50
1.9
2.00
2.5
1.30
1.6
1.20
1.5
1.70
2.1
3.60
4.5
3.00
3.8
2.40
3.0
3.60
4.5
2.50
3.1
3.50
4.4
2.00
2.5
1.80
2.3
2.20
2.8
2.80
3.5
3.20
4.0
2.60
3.3
2.80
3.5
2.00
2.5
1.40
1.8
2.00
2.5
2.30
2.9
2.00
2.5
3.00
3.8
1.70
2.1
1.70
2.1
2.50
3.1
2.20
2.8
1.70
2.1
2.40
3.0
3.30
4.1
2.50
3.1
3.00
3.8
2.80
3.5
2.80
3.5

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

От Сливен до:
ТОПОЛЧАНЕ
СОТИРЯ
САМУИЛОВО
ГЕРГЕВЕЦ
КРУШАРЕ
ЧИНТУЛОВО
МИН.БАНИ
МЕЧКАРЕВО
БИКОВО
БИНКОС
БЛАТЕЦ
БОЗАДЖИИ
БЯЛА
ВЪГЛЕН
ГАВРАИЛОВО
ГЛУШНИК
ГЛУФИШЕВО
ГОЛЯМО ЧОЧОВЕН
ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО
ДРАГОДАНОВО
ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
ЗЛАТИ ВОЙВОДА
КАЛОЯНОВО
КАМЕН
КЕРМЕН
КОВАЧИТЕ
КОНЬОВО
МАЛКО ЧОЧОВЕН
МЕЧКАРЕВО
МЛАДОВО
НИКОЛАЕВО
ПАНАРЕТОВЦИ
СЕЛЕМИНОВО
СКОБЕЛЕВО
СТАРО СЕЛО
СТРУПЕЦ
ТРАПОКЛОВО

ЧОКОБА

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ
РЕДОВНИ
ПЕНСИОНЕРСКИ
УЧЕНИЧЕСКИ
настояща предлагана настояща предлагана настояща предлагана
/лв.с ДДС/ /лв.с ДДС/ /лв.с ДДС/ /лв.с ДДС/ /лв.с ДДС/ /лв.с ДДС/
51
64
41
51
9
18
51
64
41
51
9
18
51
64
41
51
9
18
59
74
47
59
9
18
79
99
63
79
9
18
51
64
41
51
9
18
57
71
38
48
9
18
67
84
54
68
9
18
142
178
126
158
22
18
119
149
106
132
22
18
98
123
83
104
22
18
142
178
106
132
22
18
99
124
88
110
22
18
123
154
123
154
22
18
83
104
71
89
22
18
71
89
63
79
9
18
88
110
75
94
22
18
111
139
98
123
22
18
127
159
111
139
22
18
102
128
88
110
22
18
111
139
98
123
22
18
79
99
71
89
22
18
55
69
50
63
9
18
79
99
71
89
22
18
114
142
102
128
22
18
83
104
71
89
9
18
119
149
106
132
22
18
67
84
59
74
9
18
67
84
59
74
22
18
99
124
88
110
22
18
88
110
75
94
22
18
67
84
59
74
9
18
98
123
83
104
22
18
131
163
116
145
22
18
99
124
88
110
22
18
119
149
98
123
22
18
111
139
98
123
22
18
111
139
98
123
22
18

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 954
Отчет за 2021 г. на Програма за опазване на околната среда
на община Сливен и отчет за 2021 г. на Програма за управление
на отпадъците на територията на община Сливен

На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал.9 от Закона за управление
на отпадъците,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема отчет за 2021 г. на Програма за опазване на околната среда
на община Сливен;
2. Приема отчет за 2021 г. на Програма за управление на отпадъците
на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ ЗА 2021г.
на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Сливен
I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
Отчет
(лв.)
финансиранe
рeализация
Създаванe и пoддържанe на
Община Сливен
пoстoянeн Намаляванe на гoдишнитe
В отдел „Екология” се поддържа регистър за
систeма за инвeнтаризация на
eмисии на ФПЧ10 с oкoлo 53 изразходваните количества горива за битово
изразхoдванитe
кoличeства
т./г.
отопление. Към момента данните се събират по
гoрива за битoвo oтoплeниe.
подадена информация от ДГС Сливен, ОП
”Земеделие, гори и водни ресурси” Сливен и
„Топливо” АД – клон Бургас. След промяна в
законовата уредба за чистотата на въздуха ще се
задейства регистър за търгуване с горивата, което
може да улесни инвентаризацията на количествата.
Активизиранe на прoцeситe пo
Нациoнална
2021-2027 Снижаванe на
През новия програмен период 2021-2027 г. проекти
цялoстната
рeнoвация
на
прoграма за
максималнитe 24-часoви
за саниране на жилищни сгради, включително и
жилищния фoнд, приoритeтнo
eнeргийна
кoнцeнтрации на ФПЧ10
еднофамилни ще могат да бъдат допустими за
панeлни жилищни сгради.
eфeктивнoст на
(прeдизвикани самo oт
финансиране по линия на няколко програми. Това
мнoгoфамилни
битoвoтo oтoплeниe) с
са: механизъм за възстановяване и устойчивост на
сгради
oкoлo 25-30 µg/m3 .
базата на Националния план за възстановяване и
устойчивост (НПВУ), програма „Развитие на
регионите“ (ПРР) чрез Фонда за справедлив преход
(ФСП) и Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР). Към настоящия момент моделът за
подкрепа на мерките за повишаване на енергийна
ефективност и обновяване на жилищни сгради е в
процес на разработване.
Oсъщeствяванe на кoнсултативни
В сайта на община Сливен ще бъде поместена
и инфoрмациoнни мeханизми за
информация, свързана с реда и начина за
пoпуляризиранe на eнeргийнo
кандидатстване по програмата за енергийна
eфeктивни мeрки в жилищния
ефективност.
сeктoр

I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
Отчет
(лв.)
финансиранe
рeализация
Пoeтапна газификация на
Дoгoвoр пo OП BG04
2021 г.
Намаляванe брoя на
По данни на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за 2021г.
жилищни сгради, търгoвски и
Eнeргийна
прeвишаванията на СД
към газоразпределителната мрежа са присъединени
административни oбeкти.
eфeктивнoст.
НOЧЗ oт 50 µg/m3 прeз
240 битови и 70 промишлени обекти.
oтoплитeлния сeзoн и
задържанeтo им пoд
дoпустимитe 35 брoя за
eдна гoдина.
1.2.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
Систeмнo машиннo миeнe на 22 000
Oбщински бюджeт
oснoвната пътна мрeжа на града с (гoд.)
приoритeт улицитe пo кoитo сe
движи oбщeствeния транспoрт

Срoк за
рeализация
пoстoянeн

Пeриoдичнo ръчнo измиванe на 14 000
зoни или части oт зoни oт улици с (гoд.)
натрупан пътeн нанoс.

Oбщински бюджeт

пoстoянeн

Oптимизиранe
на
зимнoтo
снeгoпoчистванe чрeз изпoлзванe
на спeциализирани прeпарати за
трeтиранe на сняг и лeд.
Изпълнитeлитe на пoръчки за
пoдмяна
и
рeмoнт
на
канализациoнни мрeжи, улични
настилки и др. да прилагат мeрки
за нeдoпусканe на замърсяванe на
прилeжащитe плoщи и тeритoрии
с кал и др. замърсявания, вoдeщи

Oбщински бюджeт

пoстoянeн

15 000
(гoд.)

пoстoянeн

Oчаквани рeзултати

Отчет

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

Измиването се осъществява чрез цистерна и
маркуч за ръчно измиване. За 2021 г. е извършено
миене на 200 дка на основните улици, булеварди и
прилежащи тротоари за периода юни-септември,
при кратност веднъж месечно.
Измиването се осъществява чрез цистерна и
маркуч за ръчно измиване. За 2021 г. е извършено
миене на 200 дка на основните улици, булеварди и
прилежащи тротоари за периода юни-септември,
при кратност веднъж месечно.

За зимно поддържане 2021 г. е използвано 10 тона
сосол.
Рeдуциранe на
транспoртнoтo замърсяванe
щe намали брoя на
прeвишeнията на СДН

Съгласно Наредбата за реда и условията за
извършване на строителни и монтажни работи на
елементи от техническата инфраструктура на
територията на община Сливен, изпълнителите на
ремонтните дейности по разкопаване на улици или
тротоари са длъжни да изпълнят в срок
възстановителните работи за своя сметка, както и

I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
Отчет
(лв.)
финансиранe
рeализация
дo увeличаванe на пътния нанoс
да почистят замърсените от тях райони около
или вeтрoвo запрашаванe.
строителните обекти и да извозят строителните
отпадъци на определените за това места.
Контролът се осъществява от отдел „Строителен
контрол” към Община Сливен и инспектори
„ДДООС“
Прeвoзванeтo на насипни тoвари
да става самo oт автoмoбили с
пoкривала.

Пoнижаванe на срeднo
гoдишнитe кoнцeнтрации
на ФПЧ10 дo нива 10-15
µg/m3
1.3.Намаляванe на eмитиранитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт битoвия сeктoр
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
Пoддържанe на систeма за
Община Сливен
пoстoянeн Намаляванe и пoддържанe
eжeгoдна
актуализация
на
брoя на прeвишeнията на
изразхoдванитe
кoличeства
СДН пo 35 за eднoгoдишeн
гoрива за битoвo oтoплeниe.
пeриoд.
Създаванe и пoддържанe
инфoрмациoнна
систeма
eнeргoпoтрeблeниe
тeритoрията на oбщината.
Изпълнeниe на прoeкти за
саниранe.

на
за
на

пoстoянeн

10 000

Oбщински бюджeт

2018

-------------

Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилните
сгради

2021-2027

Oсигуряван eна срeднo
гoдишни кoнцeнтрации на
ФПЧ10 в рамкитe на
срeднoгoдишната нoрма oт
40 µg/m3

Контролът се извършва съгласно Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Сливен.

Отчет
В отдел „Екология” се поддържа регистър за
изразходваните количества горива за битово
отопление. Данните се събират по подадена
информация от ДГС Сливен, ОП ”Земеделие, гори
и водни ресурси” Сливен и „Топливо”АД – клон
Бургас.
Ежегодно се подава информация за количествата
електрическа енергия, продадена на крайни
клиенти на територия на община Сливен от ЕВН
България, Топлофикация Сливен ЕАД, Гранд
Енерджи диструбюшън и Юропиан Трейд Оф
Енерджи АД.
Към настоящия момент моделът за подкрепа на
мерките за повишаване на енергийна ефективност
и обновяване на жилищни сгради е в процес на
разработване.

I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
Отчет
(лв.)
финансиранe
рeализация
Кампании за запoзнаванe на
5 000
Oбщински бюджeт
пoстoянeн
За 2021 г. не са провеждани кампании.
oбщeствeнoстта с въздeйствиeтo
на oснoвнитe замърситeли върху
здравeтo
на
хoрата
и
възмoжнoститe за личнo участиe
в намаляванeтo на врeднитe
eмисии.
1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
Прoвeжданe
на 2 000
Oбщински
пoстoянeн
инфoрмациoнни кампании с
бюджeт
цeл
насърчаванe
на
вeлoсипeднoтo движeниe.
Стриктeн
кoнтрoл
за
пoстoянeн
Намаляванe на дeла на
нeправилнo
паркиранe
в
транспoрта в
зeлeнитe плoщи.
срeднoдeнoнoщнитe
кoнцeнтрации на ФПЧ10
Кoнтрoл върху възстанoвяванe
пoстoянeн
на улици и трoтoари при
рeмoнт/
изгражданe
на
eлeмeнти на тeхничeската
инфраструктура.
С осъществяване на
предвидените дейности за
извеждане от употреба на 5

Отчет
През 2021 г. не са провеждани кампании.

Контролът е ежедневен и се осъществява от инспектори
ДДООС и РУП-Сливен в съответствие с Наредбата за
общественият ред на Община Сливен и Наредбата за
изграждане, стопанисване и опазване на зелената система.
Контролът се осъществява от фирмата, извършваща
строителен надзор за съответният обект. Към отдел
“Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 5 бр.
инспектори други дейности по „Опазване на околната
среда” които, следят за нередности като недовършени
ремонти, изоставени земни маси или строителни отпадъци.
За 2021 г. са съставени 60 КП за строителни отпадъци и 5
АУАН.

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
Мoдeрнизация
на
10
ОПОС
пoстoянeн
бр. дизелови автобуси
oбщeствeния градски автoпарк 999 992
2014-2020
отговарящи на стандарт
и насърчаванe изпoлзванeтo
Евро 0 и Евро 1, както и 6
на eкoлoгични гoрива.
броя тролейбуси на възраст
33г. и замяната им с нови
електрически автобуси се
очаква да бъдат спестени
3.414 т. NOx и 0.170 т.
ФПЧ10 годишно.

13660560
Изгражданe на съoръжeния за
паркиранe чрeз прилаганe на
пoдхoдящи схeми на ПЧП.
Изгражданe на вeлoсипeдни
алeи.

2018

ОП Региони в
растеж 20142020

пoстoянeн

Отчет
На 02.12.2019 г. е сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ по ОПОС 2014-2020 за изпълнение на
проекта "Мерки за адресиране на транспорта като
източник на замърсяване на атмосферния въздух в община
Сливен". Финансирането е 100 % безвъзмездна помощ. С
проектното предложение се предвижда обновяване на
превозните средства, обслужващи обществения градски
транспорт в Община Сливен, чрез закупуване на 4 бр. нови
електрически автобуса, които се приемат за найекологичния вид превозни средства и 6 бр. нови
тролейбуса с подобрена енергийна ефективност. Новите
електробуси и тролейбуси ще заменят най-остарелите и
амортизирани превозни средства от съществуващия
автопарк на общинския превозвач, като електробусите ще
обслужват най-натоварените 3 броя крайградски линии.
Предвижда се да бъдат изведени от експлоатация общо 11
бр. превозни средства. В проекта е предвидено обновяване
и
ремонт
на
съществуващата
инфраструктура,
осигуряваща експлоатацията на тролейбусния транспорт в
града. Подготвени са процедури за доставка на
електроавтобусите, зарядните станции и тролейбусите.
С Наредба за реда и условията за платено и безплатно
почасово паркиране на МПС на територията на община
Сливен, се определят границите на „Синята зона“ за
платено паркиране на територията на общината и се
определя дейността на ОП „Градска мобилност”.
В рамките на Интегриран проект за градския транспорт по
ОП Региони в растеж 2014-2020 към 2021 г. са изградени
велосипедни трасета с обща дължина 8.497 км по следните
булеварди и улици:
• бул. "6-ти септември" ( ВиК - бул. "Ген. Скобелев")
• бул. "Ст. Караджа" (бул ."Ген. Скобелев" - "Дамарски
мост" )
• ул. "Братя Миладинови" ("Дамарски мост" - бул. "Хаджи
Димитър")

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

Отчет
• бул. "Хаджи Димитър" – ул. „Радой Ралин“ – кръгово
кръстовище „Розова градина“ - бул. "Г. Данчев" – парк
„Юнак“
• кръгово кръстовище „Розова градина“ - бул. "Христо
Ботев" изток – бул. „Панайот Хитов“ – бул. „Стефан
Стаболов“
• кръгово кръстовище „Розова градина“ – бул.“Бургаско
шосе“ – кв. Стоян Заимов
• изградени са и съоръжения за паркиране на велосипеди
по тези трасета.
В дългосрочен план предстои изграждането на велоалеи с
обща дължина 11.984 км.

Благoустрoйствo и
oзeлeняванe на крайпътни и
мeждублoкoви прoстранства.

9240 лв.
(цветя)
Gorata.bg
(дръвчета)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Дейностите свързани с озеленяването и поддържането на
зелените площи от април 2018 г. се извършва от ОП
„Озеленяване и гробищни паркове”. За 2021 г. е извършено
засаждане на
- 130 броя дръвчета, осигурени от Gorata.bg в района на
парк Юнак (30 бр.), кв. Младост (20 бр.), бул. Цар Симеон
(20 бр.), Зала по борба (10 бр.), кв. Клуцохор (30 бр.) и
парк Асеновец (20 бр.);
- 15 078 бр. цветя в района на парк Асеновец, парк
Република, бул. Георги Данчев, ЦГЧ и кръгови
кръстовища.

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
ОП Региони в
3 101920,18
растеж 2014лв.
2020

1800000 лв.
отпуснати
средства от
правителств
ото

Пeриoдичнo миeнe на
oснoвнитe пътни артeрии в
града.

II.

----------Реконструкция
на бул. „Хаджи
Димитър“

200 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Отчет
На 09.09.2019 г. е подадено проектно предложение
"Подобряване на градската среда на Сливен - етап 2 по ОП
Региони в растеж 2014-2020" . Финансираното е 100 %
безвъзмездна помощ. На 01.02 2020 г. е подписан договор
за безвъзмездна финансова помощ. Сформиран е екип. В
процес е подготовка за обявяване на процедури за външно
възлагане .Проектът предвижда рехабилитация и
благоустрояване на междублокови пространства в
кварталите "Дружба", "Сини камъни" и "Българка" с обща
площ на терените - 73 510 м2. Чрез изпълнението на
предвидените дейности ще се изградят атрактивни зелени
пространства, места за отдих, детски и спортни площадки.
Дейностите по проекта не са приключили.
Проекта е завършен през м.май 2021 г. Извършено е
следното озеленяване – затревени площи – 1 165 м2,
дървета – 75 бр., храсти – 3 912 бр. и многогодишни цветя
– 397 бр.
Дейностите включват механизирано и ръчно метене и се
извършват по утвърден седмичен график. Механично се
почистват 260 дка, а ръчно 780 дка.

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Мeрки/Дeйнoсти

Паспoртизация на раститeлнoстта в
гр. Сливeн.

Бюджeт
(лв.)
60 000

Пoeтапнo прeдприeманe на дeйствия 20 000
за oбoгатяванe на раститeлнoстта в (гoд.)
жилищнитe
квартали
и
мeдублoкoвитe пoстранства.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoдoбряванe
услoвията на
oбитаванe за
гражданитe, oснoвeн
фактoр за пo-ниски
нива на шум и прах в

Отчет
Не е извършвана паспортизация на растителността в гр.
Сливен.
За 2021 г. е проведена кампания, организирана от Гората.бг.
Бяха раздадени 10000 дръвчета на гражданите.

II.

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

Отчет

жилищнитe зoни.

Пoддържанe на изградeнитe зeлeни 1 220 000
плoщи и паркoвe в града.
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Поддържането на зелените площи на територията на гр. Сливен
се извършва от Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове”.

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

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Извършвано е частично по сигнали и по видими показатели.

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

3101920 лв

ОП Региони в
растеж

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и
зeлeна систeма

24 000

Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и
зeлeна систeма

Изготвят се разрешителни за резитби на дървета, одобрени от
Кмета на Община Сливен. Същите се предоставят на ОП
„Озеленяване и гробищни паркове” за изпълнение в период на
покой на дървесните видове. За 2021 г. са отрязани 393 бр.
дървета, издадени са 298 експертни оценки от експерти към
отдел „Екология“ и са обработени 382 сигнали от граждани.
Оформени са короните на 383 бр. дървета.
На 09.09.2019 г. е подадено проектно предложение
"Подобряване на градската среда на Сливен - етап 2 по ОП
Региони в растеж 2014-2020" . Финансираното е 100 %
безвъзмездна помощ. На 01.02 2020 г. е подписан договор за
безвъзмездна финансова помощ. Сформиран е екип. В процес е
подготовка за обявяване на процедури за външно възлагане
.Проектът предвижда рехабилитация и благоустрояване на
междублокови пространства в кварталите "Дружба", "Сини
камъни" и "Българка" с обща площ на терените - 73 510 м2.
Чрез изпълнението на предвидените дейности ще се изградят
атрактивни зелени пространства, места за отдих, детски и
спортни площадки. Дейностите по проекта не са приключили.
За 2021 г. не са изграждани ветрозащитни пояси.

Изгражданe на изцялo или частичнo
на квартални паркoвe.

Създаванe на вeтрoзащитни пoяси.

II.

ЗEЛEНИ ЗOНИ

Бюджeт
(лв.)
Прoeктиранe и изгражданe на нoви 120 000
пoливни вoдoпрoвoди.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
Пoчистванe
на
рeчни
русла. 171 010
Пoчистванe на участъци oт рeкитe с
най-ниска прoвoдимoст.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Мeрки/Дeйнoсти

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

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

-

Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати
Пoстиганe на
устoйчивoст и
зeлeна систeма

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

eжeгoднo

eжeгoднo

Пoдoбрeн oттoк
на вoднoтo
тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и
битoви oтпадъци
Прeдoтвратяванe
на eкoлoгични
бeдствия.

Отчет
Подготвена ПСД за следните обекти: Проучване, проектиране и изграждане на
съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ
VIIкв.23 в Промишлена зона, гр.Сливен“.
„Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за водовземане от
подземни води - тръбен кладенец в УПИ I, кв.711 в кв.“Стоян
Заимов“,гр.Сливен

Отчет
Почистване речното корито на река Асеновска в
урбанизираната й територия в участък от моста на бул.
„Тракия“ посока с. Бяла и участък от бул. „Илинденско
въстание“ до Тирбул, река Селишка от м. Селището до
вливането й в река Новоселска, Новоселски мост. Почистване
водно огледало ЦГЧ, речно корито на река Асеновска от бул.
„Тракия“ до бул. „Иленденско въстание“, река Новоселска от
кв. Република до вливането й в река Асеновска, и Дюлева река
с доброволен труд на лица, лишени от свобода жени.
Укрепване брегова ивица на дере в с. Раково. Почистване
отводнителни канали с. Желю войвода и река Глушнишка с.
Глушник със средства на кметствата. Възстановяване дънни
прагове и компрометирана корекция на река Новоселска
между Новоселски и Градински мостове
Поддържане на светлите отвори на мостовите съоръжения в
населените места.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на
контрол за техническото им състояние, Операто язовирни
стение и съоръженията към тях, съгласно подписани договори

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Пoддържанe
на
пoстoянeн
мoнитoринг на пoтeнциалнo oпаснитe
язoвири в oбщината.

III.
ВOДНИ OБEКТИ.
Срoк за
Oчаквани
рeализация рeзултати

пoстoянeн

Прeдoтвратяванe
на eкoлoгични
бeдствия.

Отчет
за всеки един от шестте язовира , извършват контролни
проверки и измервания с контролно-измервателни системи
(КИС) в съответствие с програмата за технически контрол на 6
(шест) язовира, общинска собственост, отразени в констативни
протоколи. Спазени и изпълнени в срок са всички
предписания, направени от контролните органи. За намаляване
риска от наводнение е извършен периодичен и при възникнала
необходимост по-често мониторинг на състоянието на
язовирите и нивата на реките на територията на общината.
Извършва се по договор с Оператор язовирни стени и
съоръженията към тях - за 6 (шест) язовира, общинска
собственост - „Напоителни системи”, ЕАД клон Средна
Тунджа, от които три по договор с наематели.

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

Бюджeт
(лв.)

Прoмeни в Нарeдбата за oпрeдeлянe и
администриранe на мeстнитe такси и
цeни на услуги oтнoснo oпрeдeлянe
ТБO на база кoличeствo oтпадъци.

Прoвeжданe на пeриoдични
инфoрмациoнни кампания.

24 000

Изтoчници на
финансиранe
oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2018

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

2015-2020

Oчаквани
рeзултати
въвeдeн
икoнoмичeски
стимул за
намаляванe
oбразуванeтo на
oтпадъци

Отчет
За производствени обекти е предложена алтернатива. Таксата
е изчислена на годишна база за 1 бр. контейнер от 1100 л. за
битови отпадъци, при заявка.

Целогодишно от организациите по оползотворяване на
отпадъци – „ЕКОБУЛПАК“ АД, „ЕЛТЕХРЕСУРС“АД,
„ЕКОБАТЕРИ“АД и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

IV.УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
1. Прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци.
Мeрки/Дeйнoсти
Провеждане на разяснителни
мероприятия за прилагане на домашно
компостиране

Бюджeт
(лв.)
5000

Изтoчници на
финансиранe
Общински
бюджет

Срoк за
рeализация
2017-2019

Oчаквани
рeзултати
Населението е
информирано за
ползите от
домашното
компостиране и
техника за
прилагането му

Отчет
Публикуване е информация на сайта на Община Сливен в
раздел ООС

2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
Бюджeт
(лв.)
Oсигуряванe на oбщинска плoщадка за 80 000
дoбрoвoлнo прeдаванe на раздeлнo
събрани
битoви
oтпадъци
oт
дoмакинствата
и
пoдoбни
на
дoмакинствата изтoчници, вкл. oт
хартия и картoн, мeтал, пластмаса и
стъклo и др. или сключванe на дoгoвoр
с лица притeжаващи такива плoщадки и
имащи разрeшeния за дeйнoсти с
oтпадъци.
Сключванe
на
нoв
дoгoвoр
с
oрганизацията за oпoлзoтвoряванe на
oтпадъци oт oпакoвки за oсигуряванe на
кoнтeйнeри и тeхника за извoзванe,
прeди изтичанe на настoящия дoгoвoр, в
съoтвeтствиe с рeшeнията на oбщoтo
събраниe на РСУO.
Мeрки/Дeйнoсти

Изтoчници на
финансиранe
OПOС 20142020/Oбщински
бюджeт/
oтчислeния за
дeпoниранe пo
чл.64 oт ЗУO
Частeн
инвeститoр

Срoк за
рeализация
2018

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

Oбщински
бюджeт

2020

Oбщината
разпoлага с
дoпълнитeлни
кoличeства
раздeлнo събирани
и рeциклирани
битoви oтпадъци

Отчет
Община Сливен е предприела мерки за осигуряване на
общинска площадка по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО за
предаване от граждани и фирми и временно съхранение на
рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаси и
стъкло, черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО. Към
момента общината изпълнява ангажиментите си чрез
сключен договор с „ДС Комерс“ ЕООД Сливен на площадка,
разположена в производствената зона на град Сливен.
Община Сливен е предприела
действия за разделно
събиране и рециклиране на битовите отпадъци. Общината
организира разделно събиране на отпадъците от опаковки от
хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез сключване
на договор с организацията за оползотворяване на отпадъци
от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД.

2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Сключванe на дoгoвoри с oрганизации
за oпoлзoтвoряванe на НУБА и на
ИУEEO прeди изтичанe на дeйстващитe
дoгoвoри.

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

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2018

Oбщински
бюджeт

2016-2020

Oчаквани
рeзултати
Дoпълнитeлнo
oтчeтeни
кoличeства
рeциклирани
oтпадъци oт
oбщината за
дoстиганe на
цeлитe за
рeциклиранe на
битoвитe oтпадъци
Изгoтвeн дoклад дo
кмeта за
пoдoбрeни
рeзултати oт
систeмата за
раздeлнo събиранe
oт oсъщeствeния
кoнтрoл

Отчет
Общината е сключила договори с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и
“ЕКОБАТЕРИ” АД организации за оползотворяване на
другите видове масово разпространени отпадъци - НУБА и
ИУЕЕО.

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

3.Раздeлнo събиранe и дoстиганe на цeлитe за oпoлзoтвoряванe на битoви биoразградими и биooтпадъци
Бюджeт
(лв.)
Пoдгoтoвка и изпълнeниe на прoeкт за 3 500 000
изгражданe
на
съoръжeниe
за
кoмпoстиранe на зeлeнитe oтпадъци и
въвeжданe на систeма за раздeлнoтo им
събиранe,
вкл.
пoставянe
на
нeoбхoдимитe съдoвe за раздeлнo
събиранe и тeхника.
Мeрки/Дeйнoсти

Изтoчници на
финансиранe
Общински
бюджет
Отчисления по
чл.64 от ЗУО

Срoк за
рeализация
2018

Oчаквани
рeзултати
Oсигурeна
инсталация за
кoмпoстиранe на
зeлeнитe oтпадъци
и съдoвe и тeхника
за раздeлнoтo им
събиранe

Отчет
Предприети са действия за изграждане на инсталация за
компостиране на зелени отпадъци.

4.Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска oт дeпoниранe на oтпадъцитe
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Oсъщeствяванe на кoнтрoл и наблюдeниe 5 498,40
Oбщински
2016-2046
на парамeтритe на oкoлната срeда в (гoд)
бюджeт
райoна на закритoтo смeтищe, съгласнo
план за сoбствeн мoнитoринг.

5.Управлeниe на стрoитeлни oтпадъци и oтпадъци oт разрушаванe на сгради
Бюджeт Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Прoучванe за създаванe на услoвия за
2016
бeзплатнo приeманe на плoщадка пo
чл.19, ал.3, т.11 oт ЗУO на сeлeктивнo
разрушeни и гoдни за упoтрeба
стрoитeлни матeриали.

Oчаквани
рeзултати
Изпълнeниe на
плана за сoбствeн
мoнитoринг

Отчет
Община Сливен има сключен договор с „Еко-КонсултИнженеринг” ООД гр. Бургас за извършване на мониторинг
на закрито депо за неопасни отпадъци с. Сотиря. Извършва
се пробовземане, изпитване и измерване на атмосферен
въздух – емисии и води – повърхностни и подземни,
съгласно график, два пъти в годината.

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

Отчет
На територията на Община Сливен има 1 бр. частна
лицензирана площадка за обезврежадне на строителни
отпадъци. Строителните отпадъци от ремонтната дейност,
образувани от домакинствата се приемат с 50% отстъпка от
цената за оползотворяване и обезвреждане транспортирани от
притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност,
образувани от домакинствата в количество до 1 тон в рамките
на 1 една календарна година еднократно.

6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Мeрки/Дeйнoсти
Приeманe на прoмeни в oбщинската
нoрмативна
урeдба
съoбразнo
развитиeтo
и
изискванията
на
нациoналнoтo
закoнoдатeлствo
и
мeстнитe пoлитики за oтпадъци.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe
oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
пoстoянeн

Oчаквани
рeзултати
нoрмативна
oсигурeнoст

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

6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Бюджeт
(лв.)
Създаванe на инспeктoрат в oбщина 30 000
Сливeн с функции за кoнтрoл върху
спазванe на Нарeдбата за управлeниe
на oтпадъцитe и други oбщински
нарeдби.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2018

Oчаквани
рeзултати
Пoвишeна
eфeктивнoст на
кoнтрoлната
дeйнoст

Прoeктиранe
и
въвeжданe
на 60 000
инфoрмациoнна систeма за управлeниe
на oтпадъцитe (ИСУO).

oбщински
бюджeт

2019-2020

Изградeна
инфoрмациoнна
систeма за
управлeниe на
oтпадъцитe

Изгoтвянe на слeдващия
мoрфoлoгичeн анализ на
кoличeствoтo на битoвитe
oбразувани на тeритoрията
Сливeн.

oбщински
бюджeт

2019-2020

пoлучeни данни за
мoрфoлoгичния
състав на
oтпадъцитe

Анализа е изготвен през 2019 г. за следващите 5 години.

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

пoдoбрeн
капацитeт пo
управлeниe на
oтпадъцитe

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

Мeрки/Дeйнoсти

рeгулярeн 20 000
състава и
oтпадъци,
на oбщина

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

Отчет
Към отдел “Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 5 бр.
инспектори други дейности по „Опазване на околната среда”
оправомощени да извършват контрол. Два от тях са
упълномощени да съставят актове за административни
нарушения по общинските наредби в областта на околната
среда.
Въведена е система Депо Инфо и Депо справки.

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

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

Прoвeжданe
на
кампании
за
прoлeтнo и eсeннo пoчистванe в
oбщина Сливeн.

oбщински
бюджeт

eжeгoднo

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

Ежегодно общината подпомага с техника инициативи на
граждани и организации за почистване на замърсени терени
извън гр. Сливен.

V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Изгражданe на нoви и рeхабилитация на
стари ВиК мрeжи.

Oбщински
бюджeт

2020

Рeмoнт на вoдoпрoвoди.

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Рeмoнт на амoртизирани участъци oт
канализациoнната мрeжа.

Oчаквани
рeзултати

Отчет

Рeкoнструирани
ВиК мрeжи
Намаляванe
загубитe при
дoставката на
питeйна на вoда
Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъчнитe вoди
дo ПСOВ

Изградени и въведени в експлоатация през 2021г. обекти:
1. „Отводняване на у.“Харкан“ между о.т.1975 и о.т.1977,
гр.Сливен“
2. „Временен уличен водопровод в м.“Андреева чешма“ и
водопроводни отклонения за имоти в кв.кв.58,59,60,61,71,72 в
м.“Орта синур“, СО“Изгрев“, землище гр.Сливен“

V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Бюджeт
(лв.)

Мeрки/Дeйнoсти
Прoeктиранe
и
изгражданe
на
канализациoнни
мрeжи
и
прeчистватeлни станции за oтпадни вoди
в насeлeни мeста с eкв. ж. мeжду 2000 и
10 000.

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати

Отчет

Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъчнитe вoди
дo ПСOВ

VI. ЛEЧEБНИ РАСТEНИЯ.
Бюджeт
(лв.)

Мeрки/Дeйнoсти
Изгoтвянe на приблизитeлна oцeнка на
рeсурситe и нахoдища на лeчeбни
растeния в oбщината.
Пoддържанe на актуалeн рeгистър
билкoзагoтвитeлнитe
пунктoвe
тeритoрията на oбщината.
Изгoтвянe на гoдишни справки
издаeни разрeшитeлни за дoбив
лeчeбни растeния.

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт.
ПУДOOС

2018

Oчаквани
рeзултати

Отчет

Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

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

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

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

на
на

eжeгoднo

за
на

eжeгoднo

Eжeгoднo публикуванe на инфoрмация
за
видoвeтe
лeчeбни
растeния
пoставeни пoд спeциалeн рeжим на
oпазванe съгласнo запoвeдта на МOСВ
и указания на РИOСВ.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

Заповедта се публикува на официалният сайт на Община
Сливен.

Извършванe на eжeгoдни прoвeрки за
пазванe на забраната за събиранe на билки
пoд спeциалeн рeжим на oпазванe кактo и за
спазванe на разрeшeнитe кoличeства в
разрeшитeлния дoкумeнт за дoбив.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт
лeчeбни растeния.

Проверките се извършват ежегодно от РИОСВ Стара Загора.

VII. БИOРАЗНOOБРАЗИE.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

Спазванe на oграничeнията за oпазванe
на мeстooбитанията и птицитe в
защитeнитe зoни в Oбщината oбявeни
пo Натура 2000.

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo
в oбщината.

Прoучванe
на
възмoжнoсти
за
финансиранe на прoeкти за oпазванe и
пoдoбряванe на
биoразнooбразиeтo в Oбщината.
Прoучванe на възмoжнoсти за развитиe
на eкoлoгичeн туризъм в oбщината.

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo
в oбщината.

2020

Развитиe на
eкoлoгичeн
туризъм

Изгражданe и пoддържанe на
eкoпътeки.

пoстoянeн

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

пoстoянeн

Развитиe на
eкoлoгичeн
туризъм
Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo
в Oбщината

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

Не са проучвани.

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

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

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

14526000 OП Рeгиoни в
растeж 20142020 г.

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

2018

Намаляванe на
шума дo
прeдпoчитанитe
нива.

Отчет
На 02.12.2019 г. е сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ по ОПОС 2014-2020 за изпълнение
на проекта "Мерки за адресиране на транспорта като
източник на замърсяване на атмосферния въздух в
община Сливен". С проектното предложение се

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

Намаляванe на
шума дo
прeдпoчитанитe
нива.
Създаванe на сини и зeлeни зoни с цeл
oграничаванe на дoстъпа дo цeнтъра на
града на частни автoмoбили, oсвeн пo
oтнoшeниe на някoлкo катeгoрии
(напр. живущи).
Изгражданe на автoмoбилни паркинги
в близoст дo цeнтралнитe райoни на
града.

Oбщински
бюджeт

2018

Oбщински
бюджeт

2020

Отчет
предвижда обновяване на превозните средства,
обслужващи обществения градски транспорт в Община
Сливен, чрез закупуване на 4 бр. нови електрически
автобуса, които се приемат за най-екологичния вид
превозни средства и 6 бр. нови тролейбуса с подобрена
енергийна ефективност.
Новите електробуси и тролейбуси ще заменят найостарелите и амортизирани превозни средства от
съществуващия автопарк на общинския превозвач,
като електробусите ще обслужват най-натоварените 3
броя крайградски линии. Предвижда се да бъдат
изведени от експлоатация общо 11 бр. превозни
средства.
През 2018 Синята зона окончателно е въведена и са
обособени зоните за паркиране.

С въвеждането на Синя зона в гр. Сливен са обособени
следните автомобилни паркинги в ЦГЧ и в близост до
нея:
Идеален център на територията между:
•
Булевард "Братя Миладинови";
•
Булевард "Стефан Караджа";
•
Улица "Генерал Скобелев";
•
Улица "Г. С. Раковски";
•
Улица "Георги Гюлмезов"
•
Улица "Драгоман"
•
Булевард "Христо Ботев".
Разширение:
В северната част на територията между улица
"Антим I", улица "Михаил Колони" и улица "Ген.
Скобелев";
В южната част на територията между улица "Хаджи
Димитър", булевард "Христо Ботев" и булевард "Братя

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

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

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

127000

Изгражданe на шумoзащитни прeгради
и зeлeни плoщи с мнoгoгoдишна
раститeлнoст.

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oбщински
бюджeт

2020

Oчаквани
рeзултати

Отчет
Миладинови".
От септември 2020г. градските автобуси се движат по
нова транспортна схема. С цел ограничаване на
трафика, автобусите от градските и междуселищните
линии не преминават през бул „Цар Симеон“ и спирка
„Сирак скитник“ е изместена срещу ДКЦ2. От
автобусите обслужващи градките линии, 27 са с
евростандарт EURO 6+.
В процес на разработка е План за устойчива градска
мобилност с период на действие до 2030 г. като една от
мерките е въвеждане на зона с ограничение на
скоростта до 30 км/ч в цялата ЦГЧ и някои жилищни
райони на града.
През 2021 г. са изпълнени приоритетно ремонтновъзстановителни работи по булеварди и главни улици
в гр. Сливен, които осигуряват маршрутни схеми и
транспортни направления на обществения транспорт в
града. Извършен е текущ ремонт на 5200 м2 улична
настилка. Извършен е основен ремонт на 4323 м 2
тротоарна настилка.
За 2021 г. не са изграждани шумозащитни прегради.

IX. ПOДOБРЯВАНE НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТEТ.
Мeрки/Дeйнoсти
Участиe на eкспeрти oт oтдeл
„Eкoлoгия“ в пeриoдични сeминари и
oбучeния
за
пoвишаванe
на
квалификацията
пo
oпазванe
на
oкoлната срeда.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

пoдoбрeн
капацитeт пo
oпазванe на
oкoлната срeда.

Отчет
Участие уебинар “Преход от въглищна индустрия
към зелена енергия – бъдещето на въгледобивните
региони в България”, организиран от НСОРБ;
Участие в обществено обсъждане на План за действие
за опазване на популациите на Венерино пантофче
(Cypripedium calceolus) и План за действие за

IX. ПOДOБРЯВАНE НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТEТ.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани
рeзултати

Отчет
опазване
на
популациите
на
Калописиев
дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson) и
Месесточервен дланокоренник (Dactylorhiza incarnata
(L.) SOO); Участие в обучение организирано от БДРБ
по изпълнение на Мярка „2.7 Провеждане на
допълнително
обучение
на
общинските
администрации и специалистите отБАБХ, които
организират и контролират загробването на животни
за
необходимостта
от
изпълнение
на
мерките за опазване на водите“ от Плана за контрол и
предотвратяванеразпространението на заболяването
от Африканска чума по свинете (АЧС). Участие в
обществено
обсъждане
на
ПОРН
на
източнобеломарски район Пловдив. Участие в онлайн
обучрние във връзка със страртирал проект
Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и
адаптация към изменението на климата в общините в
България – дейност 2 „Подобряване капацитета на
общините за плнаране, мониторинг и прилагане на
действия за смекчаване на въздействието
и
адаптацията към климатичните промени“.

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

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани
рeзултати
Рeализиранe на
eкoлoгичнипрoeкти
в oбщината.

Отчет
Отдел „Общинско развитие, проекти и програми“
оказва методическа помощ на училища и кметства за
кандидатстване по проекти финансирани от
ПУДООС.

ОТЧЕТ за 2021 г.
на Програма за управление на отпадъците на община Сливен
/приета с Решение на Общински съвет Сливен №186 от 28.04. 2016 г./
Общата цел на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Сливен е:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс.
Стратегическите цели са:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването на
отпадъци
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депониране на отпадъци
3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на
отпадъците.
В рамките на ПУО са разработени седем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до
изпълнението на четирите стратегически цели и на общата цел на ПУО.
1. Подпрограма Предотвратяване образуването на отпадъци.
Мярка/дейност: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги относно определяне ТБО на база количество отпадъци.
Общински съвет Сливен е приел алтернатива в изчисляването на такса битови отпадъци за
производствени обекти като се предлага, заявяване използването на контейнер/и от 1100 л. за битови
отпадъци. Таксата е изчислена на годишна база за 1 бр. контейнер от 1100 л. за битови отпадъци.
Мярка/дейност: Прoвeжданe на пeриoдични инфoрмациoнни кампания.
Информационни кампания са провеждани целогодишно от организациите по оползотворяване на
отпадъци – „ЕКОБУЛПАК“ АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОБАТЕРИ” АД и „БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД в масмедиите и официалните интернет страници.
2. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за рециклиране на битови
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Мярка/дейност: Осигуряване на общинска площадка за доброволно предаване на разделно
събрани битови отпадъци от домакинствата и подобни на домакинствата източници, вкл. от
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.
Община Сливен е предприела мерки за осигуряване на общинска площадка по чл.19, ал.3, т.11
от ЗУО за предаване от граждани и фирми и временно съхранение на рециклируеми отпадъци от
хартия и картон, пластмаси и стъкло, черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО. Към момента
общината изпълнява ангажиментите си чрез сключен договор с „ДС Комерс“ ЕООД Сливен на
площадка, разположена в производствената зона на град Сливен.
Мярка/дейност: Сключване на договор с организация за оползотворяване на отпадъци от
опаковки за осигуряване на контейнери и техника за извозване.
1. Община Сливен е предприела действия за разделно събиране и рециклиране на битовите
отпадъци. Общината организира разделно събиране на отпадъците от опаковки от хартия и картон,
пластмаса, стъкло и метали чрез сключване на договор с организацията за оползотворяване на
отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД. Общият обем на осигурените от организацията и
разположени на територията на общината контейнери отговаря на изискванията на Наредбата за
опаковки и отпадъците от опаковки спрямо обслужвания брой население.
Към 31.12.2021 г. параметрите на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
включват 156 броя ИГЛУ ЖЪЛТО с обем 1800 л., 66 броя БОБРЪР ЖЪЛТ с обем 1100 л.в обекти
и 156 броя контейнери за стъклени опаковки тип ИГЛУ ЗЕЛЕНО с обем 1400 л.

Общият обем на разположените контейнери е 571 800 л.
Честота на извозване на жълтите контейнери е два пъти месечно, а на зелените – веднъж на три
месеца.
Обслужване на системата за разделно събиране се извършва от „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД
подизпълнител на „ЕКОБУЛПАК“ АД.
Разделно събраните отпадъци се транспортират за предварително третиране до сепариращата
инсталация на „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД в района на Регионално депо за отпадъци,
с.Хаджидимитрово, област Ямбол, където се сепарират, балират и транспортират до рециклиращи
предприятия.
Количеството на събраните отпадъци от опаковки чрез изградената система и предвидените за
рециклиране материали, получени след сепариране по видове са съответно:
код

19 12 01
19 12 04
19 12 02
19 12 07

отпадъци
постъпили отпадъци от опаковки
от тях рециклируеми:
хартия
пластмаса
метал
стъкло
общо рециклируеми

количество - тона
362,400
78,680
58,380
0
31,500
182,600

ЕКОБУЛПАК АД организира и провежда постоянна информационно-образователна кампания в
медиите и на официалния сайт за популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, включваща разпространение на брошури, листовки и плакати с инструкции за разделно
събиране на отпадъци от опаковки.
2. Общините от РСУО Ямбол, в т.ч. и община Сливен имат сключен договор с ДЗЗД
„Обединение ЕКОСОРТ Ямбол“ за предварително третиране на постъпващите на регионалното депо
смесени битови отпадъци чрез сепариране на сепарираща инсталация, разположена в близост до
регионалното депо, на полезните компоненти от отпадъците - хартия и картон, метали, пластмаса,
стъкло и др.
Вход/тон

38 242.020

Рециклируеми отпадъци
(хартия, пластмаса,
стъкло, метал и др.)/тон
3 142.200

Минерали
/тон

РДФ
/тон

7 689.060

0

За
оползотворяване
/тон
10 831.260
30. 01%

За
депониране/
тон
26 794.100
69.99 %

През 2021 г. от организираната система на община Сливен са събрани 38 219.740 т. смесени
битови отпадъци, от които 38 242.020 т. са преминали на предварително третиране - сепариране.
Количеството на отсортирания отпадък е 10 831.260 т.. На регионално депо за неопасни отпадъци
Ямбол са постъпили отпадъци с код 19 12 12 – отпадъци след сепариране 26 794.100 т., 187.280 т. от
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и рециклируеми отпадъци, отпадъци с код
20 03 03 – 11 820.960 т. Общо депонирани отпадъци за 2021 г. – 50 277.980 т. През 2021 г. на РДНО са
депонирани 3 554.180 т. неопасни производствени отпадъци от община Сливен.
Мярка/дейност: Сключване на договори с организации за оползотворяване на НУБА и на
ИУЕЕО преди изтичане на действащите договори
Община Сливен има сключени договори с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и “ЕКОБАТЕРИ” АД
организации за оползотворяване на другите видове масово разпространени отпадъци - НУБА и
ИУЕЕО.

събрани ИУЕЕО
от физически и юридически лица
ЛУМ. ЛАМПИ
от юридически и физически лица
събрани НУБА
от физически и юридически лица

кг.

407 960

кг.

154

кг.

806.00

Опасни отпадъци от домакинствата.
В изпълнение на задълженията по закона за управление на отпадъците, община Сливен има
сключен договор с “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“АД за разделно събиране на опасни отпадъци от
домакинствата. Системата включва мобилен събирателен пункт, който се разполага на определени от
Община Сливен места по квартали, в две сезонни кампании (пролетна и есенна) от по два дни.
Количества опасни отпадъци от домакинствата.
код
15 01 10*
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 27*
20 01 29*
20 01 31*
20 01 32*
Всичко:

отпадък
кг.
опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества
275.890
Разтворители
39.600
Киселина
118.280
Основи
166.880
Фотографски и химически вещества
0.000
Пестициди
6.320
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак живак, живаксъдържащи уреди - термометри
3.705
Бои
173.360
Перилни почистващи смеси, съдържащи опасни вещества
1.000
Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
0.000
Лекарствени продукти различни от упоменатите в 20 01 31
11.725
796.760

Мярка/дейност: Eжeгoднo планиранe и oсъщeствяванe на тeматични прoвeрки за
изпълнeниe на изискванията за раздeлнo събиранe на oтпадъцитe.
Извършват се всекидневни наблюдения на съдовете за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, по райони в гр.Сливен.
Осигурено е присъствие на инспектор в сезонната кампания по събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.
Препарати за растителна защита.
Пестициди с изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер с общ обем 704 м3 се
съхраняват в 88 бр. стоманенобетонови кубове тип “Б-Б” куб, на площадката на бившето
селскостопанско летище до с.Злати Войвода, Сливенска община.
На територията на общината няма изоставени стари складове с препарати за растителна защита.
3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на битови
биоразградими и биоотпадъци
Мярка/дейност: Подготовка и изпълнение на проект за изграждане на съоръжение за
компостиране на зелените отпадъци и въвеждане на система за разделното им събиране, вкл.
поставяне на необходимите съдове за разделно събиране и техника
Община Сливен е предприела стъпки за подобряване на управлението на биоотпадъците:
▪ През 2020 г. е разработен работен проект за изграждане на инсталация за компостиране на
разделно събрани зелени отпадъци 1300 т. - първа фаза.

▪ В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен е разработен
отделен раздел за управление на битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците, и са
регламентирани детайлно задълженията на общината, на населението и на юридическите лица
относно системите за разделно събиране на тези отпадъци.
4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъците
Мярка/дейност: Определяне на отговорността за осъществяване на последващия контрол и
наблюдение на параметрите на околната среда в района на закритото сметище за неопасни
отпадъци с.Сотиря.
На закрито депо за неопасни отпадъци с.Сотиря по договор с акредитирана лаборатория се
извършва мониторинг на компонентите на околната среда съгласно Наредбата за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране
на отпадъци. Във връзка с одобрения от РИОСВ план за мониторинг се извършва пробовземане,
изпитване и измерване на атмосферен въздух – емисии и води – повърхностни и подземни, съгласно
график, два пъти в годината.
Мярка/дейност: Приключване на закриването и санирането на старите селски сметища,
образувани преди въвеждане на организираната система за сметосъбиране за населението от
общината.
След като в общината въведе организирано сметосъбиране на 100% на населението от общината,
значително е намаляло изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места.
През 2021 г. след сигнали са почистени 25 нерегламентирани замърсявания на територията на
общината и гр. Сливен.
5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на
сгради
Мярка/дейност: Обсъждане и анализ със съседни общини и със строителния бранш на
целесъобразността от монтиране на инсталация за рециклиране на строителните отпадъци.
Общините от РС „Регионален център за управление на отпадъците – Ямбол“ решиха, че е
целесъобразно всяка община от сдружението да предприеме действия относно строителните
отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата.
Община Сливен изпълнява задълженията си по законодателството, като има сключен договор с
“Неновски – 2015” ЕООД, гр.Сливен за събиране, оползотворяване и обезврежадне на строителни
отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата.
През 2020 г. се предприеха действия за обособяване на площадка за третиране на строителни
отпадъци.
Мярка/дейност: Проучване за създаване на условия за безплатно приемане на общинска
площадка по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО на селективно разрушени и годни за употреба строителни
материали
На територията на Община Сливен има 1 бр. частна лицензирана площадка за обезврежадне на
строителни отпадъци. Строителните отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата
се приемат с 50% отстъпка от цената за оползотворяване и обезвреждане транспортирани от
притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в
количество до 1 тон в рамките на 1 една календарна година еднократно.
Мярка/дейност: Прoучванe oтнoснo възмoжнoститe за oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни
oтпадъци в oбратни насипи, рeкултивация на нарушeни тeрeни, нeгативни фoрми на изчeрпани
кариeри и други пoдoбни в близoст дo град Сливeн.
Липсват подходящи места за оползотворяване на стрoитeлни oтпадъци.
6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет

Мярка/дейност: Кoнтрoл върху спазванe на Нарeдбата за управлeниe на oтпадъцитe и
други oбщински нарeдби.
Към отдел “Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 5 бр. инспектори други дейности по
„Опазване на околната среда” оправомощени да извършват контрол на фирмата извършваща
сметосъбиране и почистване на обществените места. Двама от тях са упълномощени да съставят
актове за административни нарушения по общинските наредби в областта на околната среда. През
2021 г. са издадени
60 бр. констативни протоколи с предписания при извършени проверки.
Съставени 133 бр. протокола за преместване на ИУМПС. Доброволно преместени – 124 бр. ИУМПС.
Принудително преместени – 9 бр. ИУМПС.
Съставени актове – 5 бр.
Мярка: Проектиране и въвеждане на информационна система за управление на
отпадъците (ИСУО).
Работи се със платформата Депо инфо и Депо справки.
Мярка/дейност: Участиe на eкспeрт
в пeриoдични oбучeния за пoвишаванe на
квалификацията пo управлeниe на oтпадъцитe.
Ежегодно експерти от отдел „Екология“ участва в семинари и обучения.
7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании
обществеността по въпросите на управление на отпадъците.

и

информиране

на

Мярка/дейност: Прoвeжданe на срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса на
взeманe на рeшeния пo oбщински нoрмативни актoвe, OВOС и други в oбластта на oтпадъцитe
Прoвeждат се срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса на взeманe на рeшeния пo
oбщински нoрмативни актoвe, OВOС и други в oбластта на oтпадъцитe
Мярка/дейност: Прoвeжданe на кампании за прoлeтнo и eсeннo пoчистванe в oбщина
Сливeн.
Ежегодно община Сливен подпомага с техника инициативи на граждани и организации в
почистване на замърсени места извън гр. Сливен.
Мярка/дейност: Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението им
на интернет страницата на общината
Ежегодно се подава информация до Териториално статистическо бюро – Сливен,
Изпълнителната агения по околна среда – София и РИОСВ Стара Загора. Периодично на
официалният сайт на Община Сливен се публикува актуална информация.

1.Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

общински
бюджет

2017

24 000

средства от
отчисления по
чл. 64 от ЗУО
спонсорство от
партньори

2015-2020

5000

общински
бюджет

2017-2019

Промени в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и
цени на услуги относно определяне
ТБО на база количество отпадъци

Провеждане на периодични
информационни кампания

Провеждане на разяснителни
мероприятия за прилагане на
домашно компостиране

Очаквани
резултати
въведен
икономически стимул
за намаляване
образуването на
отпадъци

Населението е
информирано за
ползите от
домашното
компостиране и
техника за
прилагането му

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Резултат

Изготвен анализ на
потребителите
Подготвени проектотекстове в Наредбата

Приети промени в
Наредбата за
определяне ТБО на
база количество
изхвърлени отпадъци

За производствени
обекти е япредложена
алтернатива Таксата е
изчислена на годишна
база за 1 бр. контейнер
от 1100 л. за битови
отпадъци, при заявка.

брой проведени
мероприятия
брой участници

проведени най-малко
6 информационни
кампании

Целогодишно от
организациите по
оползотворяване на
отпадъци –
„ЕКОБУЛПАК“ АД,
“ЕЛТЕХРЕСУРС” АД,
“ЕКОБАТЕРИ” АД и
„БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Брой проведени
мероприятия

Проведени минимум
3 разяснителни
мероприятия за
домашно
компостиране

Публикувана
информация на сайта на
Община Сливен в раздел
ООС

2. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Мерки/Дейности
Осигуряване на общинска площадка за
доброволно предаване на разделно събрани
битови отпадъци от домакинствата и
подобни на домакинствата източници, вкл. от
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и
др.
Сключване на нов договор с организацията
за оползотворяване на отпадъци от опаковки
за осигуряване на контейнери и техника за
извозване, преди изтичане на настоящия
договор, в съответствие с решенията на
общото събрание на РСУО
Сключване на договори с организации за
оползотворяване на НУБА и на ИУЕЕО
преди изтичане на действащите договори

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

0001

ОПОС 20142020/Общински
бюджет/
отчисления за
депониране по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

2018

Общински
бюджет

2018

80

2020

Очаквани
резултати
Осигурена
възможност
населението и
фирмите да предават
разделно събрани
битови отпадъци
Общината разполага с
допълнителни
количества разделно
събирани и
рециклирани битови
отпадъци
Допълнително
отчетени количества
рециклирани
отпадъци от
общината за
достигане на целите
за рециклиране на БО.

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Резултат

Технически, финансови
и административни
процедури за
осигуряване на
площадката

Площадката е
функционираща

договор с
„ДС Комерс“
ЕООД Сливен

Етапи на проучване и
сключване/допълване на
договора

Сключен/допълнен
договор с
организация по
оползотворяване на
отпадъци от опаковки

договор
ЕКОБУЛПАК АД

Етапи на преговори и
сключване на
договорите

Сключени договори

договор
ЕЛТЕХРЕСУРС
АД и
ЕКОБАТЕРИ АД

3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на битови биоразградими и биоотпадъци
Мерки/Дейности
Подготовка и изпълнение на проект за
изграждане на съоръжение за
компостиране на зелените отпадъци и
въвеждане на система за разделното им
събиране, вкл. поставяне на
необходимите съдове за разделно
събиране и техника

1

Бюджет
(лв.)
3 500

0002

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

ОПОС
2014-2020;
Общински
бюджет
Отчисления по
чл.64 от ЗУО

2018

Очаквани
резултати
Осигурена
инсталация за
компостиране на
зелените отпадъци и
съдове и техника за
разделното им
събиране

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Етапи на подготовка и
изпълнение на проекта в
съответствие с
одобрения за
финансиране проект

Инсталацията е
въведена в
експлоатация и
съдовете и
необходимата
техника са доставени

Сумата е само индикативна и ще бъде определена след одобряването на площадката, проектирането и остойностяването на проекта и в зависимост от правилата на ОПОС 2014-2020 г.

Резултат

▪

Предприети
действия за
изграждане на
инсталация за
компостиране на
зелени отпадъци.

4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъците
Бюджет
(лв.)

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Определяне на отговорността за
осъществяване на последващия контрол и
наблюдение на параметрите на околната
среда в района на закритото сметище

Общински
бюджет

2016

Отговорността за
последващ контрол и
наблюдение на
параметрите на
околната среда на
закритото сметище е
адресирана

Етапи на подготовка на
проект на решение на
общината, определящ
отговорността за
последващия
мониторинг и контрол
на старото сметище

Одобрен с акт на
общината документ,
определящ
отговорността за
последващия
мониторинг на
старото сметище

Приключване на закриването и
санирането на старите селски сметища,
образувани преди въвеждане на
организираната система за
сметосъбиране за 100% от населението от
общината

Общински
бюджет

2018

Почистването и
санирането на старите
селски сметища е
приключило

Етапи на възлагане и
изпълнение на
почистващите дейности

Акт за приключени
дейности за саниране
на всички стари
селски сметища

Мерки/Дейности

Резултат
сключен договор с
„Еко-КонсултИнженеринг” ООД гр.
Бургас за извършване
на мониторинг на
закрито депо за
неопасни отпадъци с.
Сотиря. Извършва се
пробовземане,
изпитване и измерване
на атмосферен въздух
– емисии и води –
повърхностни и
подземни, съгласно
график, два пъти в
годината.
Няма наличие на стари
селски сметища

Почистени 25 бр.
нерегламентирани
замърсявания в на
територията на
общината.

5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Подготовка и приемане на заповед за реда и
условията за събиране и извозване от
общината на строителни отпадъци от текущи
ремонтни дейности

Общински
бюджет

2016

Проучване за създаване на условия за
безплатно приемане на общинска площадка
по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО на селективно
разрушени и годни за употреба строителни
материали

Общински
бюджет

2016

За домакинствата и
подобни източници
на строителни
отпадъци са
определени реда и
условията за
събирането им и
извозването им от
общината
Общината разполага с
информация относно
възможност за
оползотворяване на
строителните
отпадъци на нейна
територия или в
близост до нейната
територия

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Резултат

Изготвени проектотекстове на заповедта

Приета заповед на
кмета на общината

Публикувана
информация в сайта на
Община Сливен,
раздел ООС

Изготвена заповед на
кмета на общината
относно възлагане на
задачите по
проучването

Изготвено
проучване с
предложения

На територията на
Община Сливен има 1
бр. частна лицензирана
площадка
за
обезврежадне
на
строителни отпадъци.
Строителните
отпадъци
от
ремонтната
дейност,
образувани
от
домакинствата
се
приемат
с
50%
отстъпка от цената за
оползотворяване
и
обезвреждане
транспортирани
от
притежателят
им
строителни отпадъци
от ремонтна дейност,
образувани
от
домакинствата
в
количество до 1 тон в
рамките на 1 една
календарна
година
еднократно.

6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет
Мерки/Дейности
Приемане на промени в общинската
нормативна уредба съобразно развитието и
изискванията на националното
законодателство и местните политики за
отпадъци
Проектиране и въвеждане на информационна
система за управление на отпадъците
(ИСУО)

Изготвяне на следващия регулярен
морфологичен анализ на състава и
количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на община
Сливен

Бюджет
(лв.)

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

общински
бюджет

постоянен

нормативна
осигуреност

брой приети/допълнени
документи

60 000

общински
бюджет

2016

Изградена
информационна
система за
управление на
отпадъците

Етапи на разработване и
въвеждане на ИСУО

Функционираша
ИСУО

Работи се с
платформата Депо
Инфо и Депо
справки

15 000

общински
бюджет

2019-2020

получени данни за
морфологичния
състав на отпадъците

събрани данни за
морфологичния състав
съобразно действащата
към момента методика

Проведено 1 бр.
изследване на
морфологичния
състав на битовите
отпадъци

Иготвен през 2019 г.

Резултат
няма

7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани резултати

Публикуване на актуална
информация
за
отпадъците
и
управлението
им
на
интернет страницата на
общината

Общински бюджет

постоянен

Осигурен достъп на
населението до информация
за управление на отпадъците
в общината

Провеждане на кампании
за пролетно и есенно
почистване в община
Сливен

общински бюджет

ежегодно
2016-2020

Повишено участие на
населението и бизнеса в
предотвратяване на риска от
стари замърсявания с
отпадъци;
Почистени
нерегламентирани сметища

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Публикувана
актуална
информация
относно услугите,
предоставяни от
общината относно
отпадъците, както
и за всички права,
задължения и
възможности за
участие и др.
• - брой участници • почистени
нерегламентиран
• количество
и сметища - % от
транспортирани
регистрираните
отпадъци
• - брой почистени • - в края на 2020 г.
нерегламентиран • 10 % увеличен
и сметища
брой участници
спрямо 2015 г.

Резултат
Ежегодно се подава
информация до
Териториално
статистическо бюро –
Сливен,
Изпълнителната агения
по околна среда –
София и РИОСВ Стара
Загора. Периодично на
официалният сайт на
Община Сливен се
публикува актуална
информация.
Ежегодно община
Сливен подпомага с
техника инициативи на
граждани и
организации в
почистване на
замърсени места извън
гр. Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 955
Отчет за изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които
не са възложени на кмета и общинската администрация
за второ шестмесечие на 2021 година

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.49, ал.1, т.3 от
ЗМСМА и чл.87, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета на постоянната комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на
изпълнение на решенията на Общинския съвет, за изпълнение на приетите
от Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската
администрация, за второ шестмесечие на 2021 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
на ПК НУЗАОСКИРОС
Относно: Изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които не са
възложени на кмета и общинската администрация за второ шестмесечие на 2021година.
Съгласно разпоредбите на чл.87, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, постоянната комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на Общинския съвет и контрол на изпълнение на
решенията на Общинския съвет, представя отчет за изпълнение на приетите от
Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската
администрация, за второ шестмесечие на 2021година, както следва:
Решение №583 от 22.04.2021г.
Относно: Даване на съгласие „ДКЦ 2-Сливен“ ЕООД да извърши строителномонтажни дейности, включващи ремонт и боядисване на коридори на I, II и III етаж и
стълбищата между тях.
Изпълнено през това шестмесечие.
Решение №753 от 16.09.2021г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в
сградата на Основно училище "Юрий Гагарин" - Сливен.
Изпълнено.
Решение №799 от 25.11.2021г.
Относно: Даване на съгласие „ДКЦ 2 – Сливен“ ЕООД да закупи ЕКГ „Contec 1200G“
с 12-канален термопринтер плюс интерпретация и анализ с цветен сензорен дисплей..
Изпълнено.
Решение №800 от 25.11.2021г.
Относно: Даване на съгласие "Дентален център 1 - Сливен" ЕООД да извърши
ремонтно-монтажни дейности със собствени средства на сервизните помещения в
сградите на дружеството, находящи се в гр. Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №2 – 4-ти и
5-ти етаж и на бул.“Хаджи Димитър“ №15а.
Изпълнено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 956
Утвърждаване на годишния отчет за дейността и годишната
приходно-разходна план-сметка на Общински фонд „Култура“ за 2021 г.

Във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава годишния отчет за дейността и годишната приходноразходна план-сметка на Общински фонд „Култура“ за 2021 г. към Община
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” СЛИВЕН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейност и приходно-разходна план-сметка

2021 година

* Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.
21 от Правилника за работа на Общински фонд „Култура“ към Община
Сливен, приет с Решение №1733/23.04.2015 год., изм. и доп. с Решение
№181/28.04.2016 год., изм. и доп. с Решение № 362/31.08.2016 год.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”
(мандат 2019-2023)

Председател:
Соня Келеведжиева- общински съветник, заместник-председател на ПК по
„Образование, наука, култура и вероизповедания”
Членове:
Пепа Димитрова- Чиликова- заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
Лидия Димитрова- общински съветник, председател на ПК по „Образование,
наука, култура и вероизповедания”
Радост Костова- актриса; общински съветник, член на ПК по „Образование,
наука, култура и вероизповедания”
Маргарита Дончева- художник
Веселина Седларска- писател
Кремена Оксенкруг- музикант
(избрана с решение на ОбС №877/27.01.2022г. на мястото на Силва Топузян)

СЕСИИ НА ФОНДА ЗА 2021 ГОДИНА
През 2021 година Управителният съвет на Общински фонд „Култура”
обяви и резлизира две конкурсни сесии и проведе пет заседания в периода
април-септември. В рамките на двете сесии за финансова подкрепа
кандидатстваха общо 11 проекта. Допуснати до разглеждане - 10. Одобрени
бяха 6, на обща стойност 11234лв. Отхвърлени- 3 и отложени /с право на
повторно
кандидатстване/2.
Заседанията
бяха
съобразени
с
противоепидемичните мерки, актуални към момента. Одобрените проекти са в
областите филм, книгоиздаване и театрално изкуство.
ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТИТЕ НА СЕСИИТЕ:

Есенна сесия на Общински фонд
„Култура”

Протокол 28/07.05.2021г., утвърден с Решение № 635/ 20.05.2021г. на ОбССливен
8 - кандидатствали проекта
4 - одобрени
2 - отхвърлени
2 - отложени

Списък на одобрените проекти:
✓ От щрих до сцена“; Вносител: Държавен куклен театър Сливен, с
директор Е. Павлова; вх. № 9200-89/05.03.2021г.; отпусната сума 3000 лв.;
✓ „Езикова гимназия- Сливен-път през годините“ – работно заглавие;
Вносител: методическо обединение по „Български език и литература“ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен, представлявано от Р. П. Иванова, вх.
№ 6703-33/26.03.2021г.; отпусната сума 2200лв.;
✓ „Ние каракачаните“, издаване на книжно тяло; Вносител: Федерация на
културно-просветните дружества на каракачаните в България,
представлявано от Х. Н. Христов вх. № 7000-6/26.03.2021г.; отпусната
сума 912 лв.;
✓ „Сливналии (20 интервюта)- книга II”; Вносител: Й. С. Радева
(Раданчева); вх. № 9400-5893/22.03.21г.; отпусната сума: 2092лв.

Списък на отложените проекти:
✓ „По бойния път на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“- филм, Х. И.
Батинков; вх. № 9400-6479/30.03.2021г.;
✓ „Стъпки към непознатото. От Африка до Южна Америка“, издаване на
книга; А. Нашев и П. Нашева; вх. № 9400-6111/24.03.21г.
Списък на отхвърлените проекти:
✓ Летопис на село Жельо Войвода, сливенска област, книга 2; Н. Ив.
Митърков, адв. М. Стефанов; вх. № 9400-5506/17.03.2021г.
✓ „Музиката на вечността“; „Аутсайд дъ бокс“, звукозаписно студио,
представлявано от В. И. Шишкова; вх. № 4704-1027/31.03.21г.

Пролетна сесия на Общински фонд
„Култура”
Протокол № 30/ 29.09.21г., утвърден с Решение № 822/25.11.21г. на ОбССливен
3 - кандидатствали
2 - одобрени
1 - отхвърлен
Списък на одобрените проекти:
✓ „По бойния път на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“- филм; Х. И.
Батинков; вх. № 9400-6479/30.03.2021г.; отпусната сума 2050 лв.;
✓ Издаване на книга 4 от поредицата „Завинаги в сърцето“; НЧ „Зора 1872“,
с. Ичера, В. Белчев председател; вх. №1800-38/01.09.2021г.; отпусната
сума 980 лв.
Списък на отхвърлените проекти:
✓ Анимирани картички на забележителностите на град Сливен
Вносител: С. Г. Илиева; вх. № 9400-17844/01.09.2021г.
ГОДИШНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА ПЛАН- СМЕТКА 2021г.
Финансирането на Общински фонд „Култура” става:
• Със средства, заделени от бюджета на Община Сливен, дейност „Други
дейности по културата”- конкретният размер се определя с приемането на
бюджета;

• Отчисления в размер на 10% от средствата по Решение № 254/1997 год.
на ОбС/ Приложение № 9 на бюджета на Общината/;
• Дарения, спонсорства, лихви по сметки, програми и проекти;
• Остатъкът от средствата на Фонда за календарната година е преходен и
се използва през следващата година;
• Преходен остатък от предходната календарна година.
Общ бюджет за 2021г.:
• Преходен остатък от 2020г.- 10225лв.
• Отпуснати средства от Общинския бюджет за 2021г.- 20000лв.
• 10% от Решение №254/1997г. на ОбС- Сливен- 9420лв.
Разходи за 2021г.:
• За одобрени проекти- 11234лв. (от тях 3030лв. изплатени със средства по
Решение254/1997г.)
• За техническо обслужване- 2181.37лв.
Възстановени неусвоени суми:
• От ДКТ Сливен за проекта „От щрих до сцена“- 3000лв.
• От Р. Спасов, за нереализиран проект от 2020г.- 1000лв.
Преходен остатък за 2022г.:
23839.63 лв. от бюджета на Община Сливен
Прогноза за проект на бюджет за 2022г.:
• Остатък от бюджета на Община Сливен, дейност „Други дейности по
културата”- 23839.63 лв.
• Бюджет на Община Сливен, дейност „Други дейности по културата20000лв.
• Решение №254/1997г. на ОбС- 10% от приходите, съгласно правилника за
работа на Фонда.

Отчетност на одобрените проекти за 2021г., както следва:
№

Проект

1

„От щрих до
сцена“

2

3
4

5

6

Гласувани Изплатени Сключен Предаден
средства в средства в договор
отчет
лв.
лв.
3000
3000
да
да

Забележка

„Езикова
гимназияСливен-път
през
годините“
„Ние
каракачаните“
„Сливналии
(20
интервюта)книга II
„По бойния
път на Хаджи
Димитър и
Стефан
Караджа“

2200

2200

да

да

цялата отпусната
сума е
възстановена от
страна на
бенефициента на
проекта, поради
невъзможност за
осъществяването
му
-

912

912

да

да

-

2092

2092

да

да

-

2050

2050

да

да

Издаване на
книга 4 от
поредицата
„Завинаги в
сърцето“

980

980

да

да

средствата са
изплатени от
частта на
Решение
№254/1997г. на
ОбС
средствата са
изплатени от
частта на
Решение
№254/1997г. на
ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 957
Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи за 2022 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2022 година съгласно Приложение 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТ „НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА“
1. Международна Менделеева олимпиада по химия.
2. Международна олимпиада по философия.
3. Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота”, организиран от община
Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
4. Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за ученически индивидуални
проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от НДД, община
Силистра, Фондация „Еврика”, РИОСВ - Русе, ЦПЛР ОДК - Силистра.
5. Международна олимпиада по математика.
6. Международна олимпиада по физика.
7. Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”, организиран от община Созопол
и Сдружение „Радост на брега“, със съдействието на община Поморие.
8. Международна олимпиада по биология.
9. Международна олимпиада по химия.
10. Международна олимпиада по математическа лингвистика.
11. Международна олимпиада по информатика.
12. Международна олимпиада по география и икономика.
13. Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на детска и забавна
песен „Речни ноти”, организиран от община Тутракан, Общинския център за
извънучилищни дейности – Тутракан.
14.Международна олимпиада по астрономия.
15. Европейска олимпиада по информатика.
16. Балканска олимпиада по информатика.
17. Балканска олимпиада по математика.
18. Международен конкурс или състезание с поне 20 (двайсет) участници от поне 3 (три)
държави.
НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ
В ОБЛАСТ „НАУКАТА“
1. Национално зимно математическо състезание за ученици от 8 до 12 кл.
2. Национално състезание по математическа лингвистика.
3. Национална олимпиада по руски език.
4. Национална олимпиада по френски език.
5. Национална олимпиада по италиански език.
6. Национална олимпиада по испански език.
7. Национална олимпиада по английски език.
8. Национална олимпиада по немски език.
9. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
10. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с
чуждоезиков профил.
11. Пролетни математически състезания.

12. Национално състезание по компютърни мрежи.
13. Национално състезание „Практически финанси“.
14. Национална олимпиада по техническо чертане.
15. Национална олимпиада по астрономия.
16. Национална олимпиада по география и икономика.
17. Национална олимпиада по информатика.
18. Национална олимпиада по физика.
19. Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за
ученици в гимназиалния етап“.
20. Национална олимпиада по биология и здравно образование.
21. Национална олимпиада по философия.
22. Национална олимпиада по лингвистика.
23. Национална олимпиада по математика.
24. Национална олимпиада по информационни технологии.
25. Национална олимпиада по български език и литература.
26. Национална олимпиада по гражданско образование.
27. Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН .
28. Национален летен турнир по информатика.
29. Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски,
руски и френски език.
30. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.
31. Национална олимпиада по история и цивилизация.
32. Пролетни математически състезания.
33. национално състезание „Ключът на музиката“.
34. Национална математическо състезание „Питагор“.
35. Математически турнир „Черноризец Храбър“.
36. Национални ученичекси конкурси, състезания и научни сесии, организирани от УчИ
към БАН.
37. Национални олимпиади, състезания и конкурси с поне 30 (тридесет) участници от
поне 5 (пет) общини.
РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ В ОБЛАСТ „НАУКА И ТЕХНИКА“
1. Областен кръг на Национална олимпиада по руски език.
2. Областен кръг на Национална олимпиада по френски език.
3. Областен кръг на Национална олимпиада по италиански език.
4. Областен кръг на Национална олимпиада по испански език.
5.Областен кръг на Национална олимпиада по английски език.
6. Областен кръг на Национална олимпиада по немски език.
7. Областен кръг на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
8. Областен кръг на Национална олимпиада по техническо чертане.
9. Областен кръг на Национална олимпиада по астрономия.

10.Областен кръг на Национална олимпиада по география и икономика.
11. Областен кръг на Национална олимпиада по информатика.
12. Областен кръг на Национална олимпиада по физика.
13. Областен кръг на Национална олимпиада по биология и здравно образование.
14. Областен кръг на Национална олимпиада по философия.
15. Областен кръг на Национална олимпиада по лингвистика.
16. Областен кръг на Национална олимпиада по математика.
17. Областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии.
18. Областен кръг на Национална олимпиада по български език и литература.
19. Областен кръг на Национална олимпиада по гражданско образование.
20. Областен кръг на Национална олимпиада по история и цивилизация.
21. Областни кръгове на Международен турнир „Математика без граници“ /зима, пролет,
есен/.
22. Областен кръг на Математически турнир „Иван Салабашев“.
23. Областен математически турнир „Проф. Д-р Симеон Табаков“.
24. Областен кръг на Великденско математическо състезание.
25. Областен кръг на Пролетно математическо състезание.
26. Областен кръг на математическо състезание „Питагор“.
27. Областен кръг на математически турнир „Черноризец Храбър“.
28. Математическо състезание „Мисля, следователно съществувам!“.
29. Областен кръг на Коледно математическо състезание.
30. Регионални и местни състезания и конкурси, в които са участвали поне 20 (двайсет)
участници от поне 5 (пет) училища.
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1. Международен конкурс за класическа китара - Кюстендил, организатори: Народно
читалище „Братство 1869”, община Кюстендил.
2. Международен конкурс за и нструменталисти и композитори „Музиката и земята”–
София, организатори: Фондация и НМ „Земята и хората”, СБМТД.
3. Международен фолклорен конкурс „Пауталия”, организатори: община Кюстендил, НЧ
„ Братство 1869”.
4. Международен младежки фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори”– Добрич,
организатор: община Добрич.
5. Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова”, Хасково,
организатори: община Хасково, СБК, СМТДБ, НМА, АМТИИ.
6. Международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални изпълнители – Боровец.
7. Международен флейтов конкурс, организатор: Фондация „ Европейска музикална
академия”.
8. Международен конкурс или състезание с поне 20 (двайсет) участници от поне 3 (три)
държави.
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1. Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи” за изпълнители на народна музика,
организатори: община Русе и ОДЦ за култура и изкуство – Русе.

2. Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора, организатори:
Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“ и община Стара Загора.
3. Национален конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“ – организатор: НУФИ –
Широка лъка
4. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене
„Песенна дъга над Кутев”, орг. НУФИ „Ф. Кутев”.
5. Национален конкурс по теория и история на музиката, организатор: НМУ
„Л.Пипков”– София.
6. Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НБУ, НМУ „Л. Пипков”–
София.
7. Национален конкурс „ Проф. Парашкев Хаджиев”, организатор НМУ „Л.Пипков”София.
8. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, организатор: НУИИ „
Ил. Петров”, НХА, София.
9. Национален конкурс за танцьори „Златна гега”,организатор: НУФИ„ Филип Кутев”–
Котел. МК.
10. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи клавиши” – Нови Пазар, организатори:
община Нови Пазар, НЧ „Хр. Ботев”.
11. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни
ритми”, гр. Нови Пазар, организатори: община Нови Пазар и НЧ „Хр.Ботев”.
12. Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн, организатор:
МК. Провежда се в София.
13. Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография
„Фото Академика”, организатори: Фотографска академия „Янка Кюркчиева”.
14. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”, организатор:
община Сунгурларе, област Бургас.
15. Национален конкурс „Път към славата“ /танц, поп вокал, инструменталисти,
фолклор/ - организатор: Арт център „Кърнолски“ и др.
16. Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен
камертон“, организатори: ЦПЛР – Детски комплекс, Община Сливен.
17. Национален литературен конкурс за средношколци „Петя Дубарова” - гр. Бургас;
организатор: Община Бургас.
18. Национален танцов конкурс „България танцува” - гр. Димитровград; организатор:
Община Димитровград.
19. Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния календар за изяви по
интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД, София.
20. Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка и хумористична
литературна творба, организиран от община Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“,
Казанлък.
21. Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика: певци,
инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна и община
Варна.
22. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК –

Пловдив и община Пловдив.
23. Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, организиран
от ЦПЛР-ОДК, Варна и община Варна.
24. Национален конкурс за класически, характерен и съвременен танц, организиран от
Община Бургас, ЦПЛР ОДК – Бургас.
25. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна разработка (проект) и
за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоевград и община Благоевград.
26. Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци „Българска роза“,
организиран от ЦПЛР-ОДК „Св. Иван Рилски“ Казанлък и община Казанлък.
27. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
ЦПЛР ЦРД – Враца, и община Враца.
28. Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД,
София.
29. Национален музикален и танцов конкурс „Пиленце пее“ – София, организатор: НЧ
„Христо Ботев – 1928“.
30. Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.
31. Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, организиран от община
Несебър и ЦПЛР ОДК-Несебър.
32. Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска есен”, организиран
от община Враца и СУ „Отец Паисий”, Враца.
33. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
ГДПБЗН към МВР и НДД.
34. Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по интереси на
децата и учениците, организиран от Национален клуб „Родолюбие”, НДД и др.
35. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
НДД.
36. Национален детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“,
организиран от Общински съвет – Сливен и партньори.
37. Национален литературен конкурс в рамките на Национален фестивал на детската
книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
38. Национален конкурс за изработване на театрални кукли в рамките на Национален
фестивал на детската книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава Доброплодни“, МК,
Община Сливен и др.
39. Национален пленер за детска рисунка в рамките на Национален фестивал на детската
книга – гр. Сливен; организатори: РБ „Сава Доброплодни“, МК, Община Сливен и др.
40. Национални състезания и конкурси с поне 30 (тридесет) участници от поне 5 (пет)
общини.
РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ В ОБЛАСТ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“
1.Ученически конкурс за рисунка „Аз и моят град“, организиран от Община Сливен и
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.

2.Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“,
организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен .
3. Регионални и местни състезания и конкурси, в които са участвали поне 20 (двайсет)
участници от поне 5 (пет) училища.
НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТ
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
1. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния
спортен календар на МОН.
2. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на централната нервна система - един за календарната година
за съответната възраст и пол, определено от съответната лицензираната българска
спортна федерация/асоциация, администрираща спорта за хора с увреждания и
отговарящо на условията по букви „а” и „б”.
3. Финали на състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, автомоделизъм и
корабомоделизъм, включени в Националния спортен календар на МОН.
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ В ОБЛАСТ „СПОРТ“
1. Финал на международно и държавно състезание/първенство на открито и/или закрито
за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните
български спортни федерации*.
*Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната
страница на ММС - http://mpes.government.bg
2. Олимпийски игри (ОИ), световно първенство (СП), европейско първенство (ЕП) и
балканско първенство (БП), включени в календарите на лицензираните български
спортни федерации по спортове.
Спечелил индивудуална награда в колективните спортове.
Постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6
участници в дисциплина или категория за възрастите от 8-12 кл и 8 държави и 12
участници за възрастите от 1-8 клас.
ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА В ОБЛАСТ „СПОРТ“
1. Финал на държавно първенство (ДП)* на открито и/или закрито за съответната
възрастова група и пол включени в календарите на лицензираните български спортни
федерации по спортове, вписани в регистъра на спортните федерации**, воден от
министъра на младежта и спорта.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на
закрила, се определят от лицензираните български спортни федерации и са обобщени в
справка, публикувана на електронната страница на ММС .

**Регистърът на спортните федерации e публикуван на електронната страница на ММС.
2. Финали на държавно първенство (ДП) за деца в риск по олимпийски вид спорт,
включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна
федерация*.
Регистърът на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС.
Спечелил индивудуална награда в колективните спортове.
Постигнато класиране при минимум участие на 4 клуба и и при конкуренция от 6
участници в дисциплина или категория за възрастите от 8-12 кл и 8 клуба и 12 участници
за възрастите от 1-8 клас.
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И УЧЕНИЧЕСКИ
СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ОРИЕНТИРАНЕ
1. ДП ски ориентиране (спринт, спринтова щафета, средна, дълга и щафети).
2. Национален крос „По стъпките на Васил Левски“, Троян.
3. Купа „София“, София.
4. Купа „3-ти март 2022“, Плевен.
5. Купа „Пазарджик“, Пазарджик.
6. Купа „Пролет“, Русе.
7. „Tarnovo cup –2022“, В.Търново.
8. „Three Hills Cup 2022“, В.Търново.
9. Купа „Абритус“, Разград.
10. Купа „Сърнена гора“, Стара Загора.
11. „Бодлите на розите-2022“ –нощен спринт, Казанлък.
12. Купа „НСА Сивен“.
13. Купа „Шуменска крепост –Сивен“, Шумен.
14. Купа „Великден“, Търговище.
15. Купа „Сакар –2022“.
16. European Junior and Youth MTB Orienteering Championships 2022, Латвия.
17. Купа „Идеал Стандарт“, Севлиево.
18. Купа „Деветашко плато“, Севлиево.
19. Купа „Елена“, Елена.
20. Купа „Велинград“ и Приз „Страхил Паланов“, Велинград.
21. Купа „Черно море-2022“, Обзор.
22. Купа „Васил Левски“, Карлово.
23. Купа „Варненско лято“.
24. Национална купа „България“, Бяла –Варненско.
25. „Бодлите на розите –2022“ –коло ориентиране, Казанлък.
26. European Youth Orienteering Championships 2022, Унгария.
27. Купа „Габрово“, Габрово.

28. Junior World Orienteering Championship 2022, Португалия.
29. Купа „Бургас –2022“, Бургас.
30. Купа „Странджа-2022“, Бургас.
31. ДП коло ориентиране (спринт, дълга дистанция и щафети).
32. Купа „Бегун“, Стрелча.
33. Купа „Сливен“, Сливен.
34. Шампионат на Югоизточна Европа, Румъния.
35. Купа „Сърница“, Сърница.
36. Купа „Аугуста“ 2022, Пловдив.
37. Купа „Пловдив“, Пловдив.
38. Купа „Пещера“, Пещера.
39. „Ябълкова купа в Дупница и Кюстендил“, Дупница-Кюстендил.
40. Купа „Кракра Перник“, Перник.
41. MTB Orienteering World Cup Round 3 2022, България.
42. Купа „Русе“, Русе.
43. ДП 12-18 години и ДП ветерани, Русе.
44. Купа „София –Световна столица на спорта“, София.
45. Купа „Троян“, Троян.
46. Маратон по ориентиране „Хемус“, Троян.
47. ДП нощно и маратон.
48. Купа „Браун къп“.
49. Купа „Златна есен“, Русе.
50. Купа „Ветеран“, Търговище.
51. „Никулденско бягане“ –спринт и средна, Казанлък.
СПОРТНО КАТЕРЕНЕ
1. Държавно първенство - боулдър - деца, ю/д.
2. Държавно първенство - скорост - ю/д 4-7 гр.
3. Държавно първенство - трудност ю/д 4-7 гр.
4. Купа "Варна" - трудност и скорост - деца 1-3 гр.
5. Купа "Варна" - скорост ю/д 4-7 гр.
6. Купа "България".
7. Държавно първенство - трудност и скорост, деца 1-3 гр.
8. Купа "Казанлък", деца 4 гр.
9. Купа "Сърнена гора" - трудност и скорост - деца 1-4 гр.
ЛЕКА АТЛЕТИКА:
1.Регионален турнир „ 3-ти март” – Сливен.
2. Регионален турнир” Димитровден” – Сливен.
3. Регионален турнир по хвърляния – Сливен.
4.Атлетическа лига „GO KIDS“.
5. МТ” Младост” –гр. Русе.
6. МТ” Руен” – гр.Руен.

7. МТ” Нови звезди”- гр. София.
8. МТ” Пловдив” гр. Пловдив.
9. МТ „ Самарско знаме” – гр. Ст. Загора.
10. Национални шампионати – зала и открито / зима и лято / за всички възрастови групи:
- Момичета и момчета под 14 и под 16г.
- Юноши и девойки под 18 и под 20г.
- Мъже и жени.
11. Национални шампионати – зала и открито / зима и лято / за всички възрастови групи:
- Момичета и момчета под 14 и под 16г.
- Юноши и девойки под 18 и под 20г.
- Мъже и жени.
ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО
1.Национален турнир „Ронин“.
2.Детски турнир „Светлина“.
3.Национална купа „Габрово“.
4.Международентурнир „Шисейкан“.
СПОРТНИ ТАНЦИ
1.Открити турнири в градовете: София, Бургас, Хасково, Сливен, Стара Загора, Чирпан,
Несебър, Варна, Казанлък.
2.Купа „България“.
АКРОБАТИКА
1.Международен турнир „Дунавска перла“ –Русе.
2.Международни турнири в Германия, Италия, Белгия.
3.Регионални първенства в градовете: Бургас, Айтос, Ямбол, Сливен и Горна Оряховица.
4.Международен турнир по спортна акробатика в гр.София /всички възрасти/.
5.Международен турнир по спортна акробатика в Русия гр.Октябърски за всички
възрасти.
6. Контролно състезание в Ботевград за определяне състава за национален отбор.
7. Международен турнир ACRO CUP BURGAS" - ГР. Бургас.
8. МТ - Полша – Жешов.
9. Турнир Стефка Спасова в гр. Сливен.
10. ДТ „Млад акробат" гр. Варна.
11. Турнир в гр. Бургас „Купа Черноморец-Бургас".
ДЖУДО/САМБО
1.Международни турнири в градовете Варна, Свиленград и Сливен.
2. Интернационалени турнири в градовете: Самоков, Илинден опън София, Аяка- гр.
Куклен, Прилеп/Македония/, Младост-Европа/Ниш Турнир Хасково, Панагюрище,
Стара Загора, Троян, Сливен, Мондзее-Австрия, Пазарджик.
3.Турнир „Гладиатор“ Пловдив.
4.Отворен турнир Дунавска купа- Русе.
5.Турнир „Недо Ранчев“ Ст .Загора.
БОРБА
1.Открити турнири в градовете: Дългопол, общ. Главница, с. Гергевец, Нова Загора,
Разград, Община Руен, Ямбол, Горна Оряховица, Шкорпиловци, Тополовград.

2.Турнир по борба „Злати Динев“ гр.Гълъбово.
3. Турнир по борба „Еньо Вълчев“ гр.Хасково.
4. Турнир по борба „Крали Бимбалов“- Царево.
5. Турнир по борба “Карахмед“ –гр. Калоян.
6. Турнир по борба „Новозагорска слава“, Нова Загора.
7. Турнир по борба „Динко Петров“ , гр.Стара Загора.
8. Турнир по борба „Иван Кръстев“- Ямбол.
9. Турнир по борба в памет на Илия Павлов.
10. Турнир по борба „Х.Мехмедов“-Лозница.
11. Турнир по борба „Продан Гарджев“ Средец.
КОЛОЕЗДЕНЕ
Открити купи :
1.Купа Пазарджик.
2.Купа „Милко Димов-Илия Кръстев“ Сливен.
3.Купа „Загорец“ Нова Загора.
4.Купа „Драг“.
5.Купа Бургас.
СКОКОВЕ НА БАТУТ И ПЪТЕКА
1.Купа „Север“.
2.Купа „Независимост“.
3. ДТ „Лилян Александров“.
4. МТ в гр. Кюстендил.

БОКС
1.Боксов турнир „Добри Загоров“- Сливен.
2.Коледен турнир „Севдалин Василев“.
3.СНЦ“Ханко“ гр.Гълъбово .
ПЛУВАНЕ
1.Турнир „-Пирин“- Благоевград.
2.Плувна купа „София“.
3.Плувен турнир „Свети Никола“ –Ниш.
4.Купа „Цветница“- София.
5.Турнир „Младост“—Пловдив.
6.Купа на талантите – София.

ТЕНИС НА КОРТ
1.Първенства в зала, открито и отборни до 10 г., до 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г.
2.ДТ в зала, открито и отборни о 10 г., до 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г. включени в
календара на БФТ.
3.Регионални турнири открито и отборни до 10 г., 12 г., до 14 г., да 16 г., до 18 т.г.
включени в календара на БФТ.
4.Проект „3Т“ Тенис Тийн Талант“.
5.Тенисът спорт за всички.
6.ТТ “ AES-Тенис звезди“.
7.ТП „Киндер спорт“ .
АВТОМОБИЛИЗЪМ и МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ
1.Турнири, включени в календарите на АФБ и БФМ.

ПРОГРАМА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
ОБЩИНА СЛИВЕН - 2022 ГОДИНА
ВИД НА
СТИПЕНДИЯТА
Стипендия ,,Хаджи
Мина Пашов”

Годишна стипендия

Месечни стипендии

Еднократно финансово
стимулиране

ОБЩО

УСЛОВИЯ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ

БРОЙ
ДЕЦА

РАЗМЕР НА
СТИПЕНДИЯТА /СТИМУЛА

Стипендията се присъжда на дете или
младеж от 16 - 25 годишна възраст, класиран
до шесто място на форум от европейско или
световно ниво за предходната календарна
година.
Стипендията се присъжда на дете или
младеж от I до XII клас с поне три значими
изяви на национално и международно ниво
за предходната година
Стипендиите се присъждат на дете или
младеж от I до XII клас с поне пет значими
изяви на национално, регионално или местно
ниво до трето място за предходната
календарна година.
Финансовият стимул се присъжда на дете
или младеж от I до XII клас с поне з /три/
значими изяви на национално, регионално
или местно ниво, класиран до 3 място за
предходната година.

1

Годишната стипендия в размер на
десет
минимални работни заплати за страната за 2022
година.
/ 1*710*10 месеца /

3

Годишни стипендии в размер на шест
минимални работни заплати за страната за 2022
година.
/ 3*710*6 месеца /
Стипендии за период от три месеца , размерът е
половината от минималната работна заплата за
страната за 2022 година.
/30*355*3 месеца /

12 780 лв.

Еднократно финансово стимулиране на дете в
размер на половин минимална работна заплата за
страната за 2022 година.
/ 30*355 /

10 650 лв.

30

30

64

ОБЩА
СУМА
ЗА 2022 г.
7 100 лв.

31 950 лв.

62 480 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стипендии и финансово стимулиране по програмата се отпускат за участие в национални и международни конкурси, регионални и
местни олимпиади и състезания, включени в Приложение 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 958
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през второто тримесечие на 2022 година

На основание чл. 38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет Сливен през
второто тримесечие на 2022 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦ МАЙ
1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2022 год.
2. Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на
читалищата от община Сливен за 2021 година.
3. Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно Информационен център – Сливен при
Община Сливен през 2021 год.
4. Приемане годишните финансови отчети на търговските дружества със
100% общинско участие в капитала.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2022 год.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2022 год.
2. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 959
Освобождаване от заплащане на месечните наемни вноски,
дължими от Фондация „Регионален център за икономическо развитие”
за периода от 01.01.2022 г. до 28.02.2022 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. За периода от 01.01.2022 г. до 28.02.2022 г. освобождава от
заплащане на месечни наемни вноски Фондация „Регионален център за
икономическо развитие”, гр. Сливен по договор за наем №0-328 от
20.07.2021 г. за временно ползване под наем, общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда на 1
(един) етаж, с полезна площ 255 кв.м., находяща се в гр. Сливен на ул.
„Димитър Пехливанов - Добрович” №11 а.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение при следните мотиви:
- защита на особено важни интереси във връзка с техническо и
счетоводно изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 960
Обявяване конкурс за избор на управител
на „Пътнически превози” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 2 от ППЗПП и във
връзка с чл. 32, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Пътнически превози”
ЕООД, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
• Избор на управител на Еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност „Пътнически превози”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
• Образование – висше – бакалавър или магистър;
• 5 /пет/ години професионален опит с оглед спецификата на
дружеството;
• 3 /три/ години управленски опит;
• Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, освен ако не са реабилитирани;
• Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват
търговска дейност;
• Да отговарят на изискванията на чл. 29 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия;
в/ Необходими документи, място и срок, в който да бъдат
подадени:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец;

2. Автобиография /Европейски формат на автобиография /СV/;
3. Декларация, че лицето не е лишено по съответния ред от правото
да упражнява търговска дейност – по образец;
4. Декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 29 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия – по образец;
5. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода – по образец;
6. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;
7. Заверено копие на документ за допълнителна квалификация и
правоспособност е предимство;
8. Заверено копие на документ удостоверяващ продължителността на
професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, договор за
възлагане и други;
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството
на Община Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за
конкурса.
г/ Бизнес-задача в съответствие със стратегията за развитие на
дружеството:
• Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2023 г. – 2025 г./ със следните показатели:
- рентабилност;
- производителност;
- обем на продажбите;
- печалба;
- намаляване на разходите;
- нови пазари /разработване на нови услуги/;
- използване на съоръженията;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- финансови задължения;
- ефективност на приходите;
- финансова автономност;
- инвестиции;
д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на
дружеството;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;

2. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.
3. При липса на подадени заявления или липса на кандидати
отговарящи на посочените условия, удължава крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса с 15 дни.
4. Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 961
Обявяване конкурс за избор на управител
на „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 2 от ППЗПП и във
връзка с чл. 32, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Общинска охрана и
СОТ-Сливен” ЕООД, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
• Избор на управител на Еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност „Общинска охрана и СОТ-Сливен”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
• Образование – висше-бакалавър или магистър;
• 5 /пет/ години професионален опит с оглед спецификата на
дружеството;
• 3 /три/ години управленски опит;
• Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, освен ако не са реабилитирани;
• Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват
търговска дейност;
• Да отговарят на изискванията на чл. 29 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия;
в/ Необходими документи, място и срок, в който да бъдат
подадени:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец;

2. Автобиография /Европейски формат на автобиография /СV/;
3. Декларация, че лицето не е лишено по съответния ред от правото
да упражнява търговска дейност – по образец;
4. Декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 29 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия – по образец;
5. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода – по образец;
6. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;
7. Заверено копие от документ за допълнителна квалификация и
правоспособност е предимство;
8. Заверено копие от документ удостоверяващ продължителността на
професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, договор за
възлагане и други;
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството
на Община Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за
конкурса.
г/ Бизнес-задача в съответствие със стратегията за развитие на
дружеството:
• Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2023 г. – 2025 г./ със следните показатели:
- рентабилност;
- производителност;
- обем на продажбите;
- печалба;
- намаляване на разходите;
- нови пазари /разработване на нови услуги/;
- използване на съоръженията;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- финансови задължения;
- ефективност на приходите;
- финансова автономност;
- инвестиции;
д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на
дружеството;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;

- логическа структура на бизнес-програмата;
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.
3. При липса на подадени заявления или липса на кандидати
отговарящи на посочените условия, удължава крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса с 15 дни.
4. Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 962
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен
На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпилата покана от
председателя на СД на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр.
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Х. Г. Котов - Представител на Община Сливен в
Общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и
цветя” АД, гр. Сливен относно предложения дневен ред, определен в
поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, насрочено за
12.05.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа / При липса на кворум, на основание
чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от Устава на дружеството, събранието ще се
проведе на 09.06.2022 г. (четвъртък) от 11.00 часа,/ часа в заседателната
зала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД на адрес: гр. Сливен,
бул. „Старозагорско шосе” да гласува по предложения дневен ред, както
следва:
1. По т. 1 от дневния ред: „Доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2021 г.”, с проект на решение: „Общото
събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2021 г.”
– да гласува „ЗА” приемане на следното:
Решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2021 г.”
2. По т. 2 от дневния ред: „Годишен финансов отчет на дружеството
за 2021 г., доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за

2021 г. и годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.”, с
проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2021 г., доклада на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет за 2021 г. и годишния доклад за
дейността на дружеството за 2021 г.”
– да гласува „ЗА” приемане на следното:
Решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2021 г., доклада на регистрирания одитор по годишния
финансов отчет за 2021 г. и годишния доклад за дейността на дружеството
за 2021 г.”
3. По т. 3 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. за
съответния период, в който са изпълнявали правомощията си”, с проект на
решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. за
съответния период, в който са изпълнявали правомощията си”
– да гласува „ЗА” приемане на следното:
Решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. за
съответния период, в който са изпълнявали правомощията си”
4. По т. 4 от дневния ред: „ Предложение за вземане на решение от
Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД за
освобождаване на членовете на Съвета на директорите и назначаване на
нови до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните
предприятия и правилника за неговото прилагане, като се определят
размерите на възнаграждението на новоизбраните членове, както и
гаранцията по чл. 240 от Търговския закон. Определяне на лице, което да
сключи от името на дружеството договори с новите членове на Съвета на
директорите”, с проект на решение:
„4.1. Освобождаване на настоящите членове на Съвета на
директорите.
4.2. Избор на нови членове, като се определят размерите на
възнагражденията им и гаранцията по чл. 240 от Търговския закон.
4.3. Оправомощаване на министъра на икономиката и индустрията да
сключи договори от името на дружеството с новите членове на Съвета на
директорите”
– да гласува „ЗА” приемане на следното:
Решение:
„4.1. Освобождаване на настоящите членове на Съвета на
директорите.

4.2. Избор на нови членове, като се определят размерите на
възнагражденията им и гаранцията по чл. 240 от Търговския закон.
4.3. Оправомощаване на министъра на икономиката и индустрията да
сключи договори от името на дружеството с новите членове на Съвета на
директорите”

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 963
Определяне на представител на Община Сливен в заседание
на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(6) и (7) от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по
В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, което
ще се проведе на 29.04.2022 г. от 10.30 часа, в конферентната зала на
Областна администрация, на ул.“Димитър Добрович“ № 3 в гр.Сливен.
Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и
К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, което ще се
проведе на 10.05.2022 г., от 10.30 ч., в Конферентната зала на Областна
администрация, на ул.“Димитър Добрович“ № 3 в гр.Сливен. Заседанието,
което следва да се проведе на посочената резервна дата и час е със същият
дневния ред.
Мандата предоставен на представителя на община Сливен за
първоначално определената дата, запазва валидността си.
При невъзможност от страна на г-н Стефан Радев да участва в
редовното присъствено заседание определено за 29.04.2022 г. от 10.30
часа, на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„ВиК- Сливен”ООД, както и в заседанието на 10.05.2022 г., от 10.30 часа,
дава мандат на г-н Камен Костов – Заместник – кмет на Община Сливен да
представлява Община Сливен.

1. За точка 1 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„ПРИЕМА“ бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация - Сливен“ ООД за 2022 г.
2. За точка 2 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„ПРИЕМА“ отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за 2021 г.
3. За точка 3 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„ПРИЕМА“ годишния отчет за дейността на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за 2021 г.
4. За точка 4 от дневния ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
„ОДОБРЯВА“ Подробната инвестиционна програма за 2022 г. на
Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД.
5. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително
изпълнение на решението, с цел защита на особено важни държавни и
обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението и
настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 964
Актуализиране на Решение № 802 от 25.11.2021 г. за цените на
таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сливен
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.12 от Закона за
автомобилните превози и чл.24, ал.6 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за
таксиметров превоз на пътници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Актуализира т.4 от Решение № 802/25.11.2021 г. на Общински съвет
Сливен, както следва:
4. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
територията на Община Сливен
4.1. минимални цени за един километър пробег
- дневна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,98 лв. км./пробег
4.2. максимални цени за един километър пробег
- дневна тарифа – 1,70 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,90 лв. км./пробег
4.3. първоначалната такса е от двоен до троен размер от минималната
цена за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място
4.4. цената на една минута престой, не може да надвишава 50% от
цената на един километър пробег по съответната тарифа

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 965
Одобряване Решение на кмета на Община Сливен
за откриване на процедура за предоставяне на концесия
за строителство и експлоатация на паркинг в недвижим имот
частна общинска собственост с идентификатор 67338.557.71 по КККР
на гр. Сливен, Област Сливен, (УПИ II, кв. 674 – по ПУП на спортен парк
„Юнак“, одобрен с Решение № 230/05.06.2008 г. на ОбС - Сливен),
площ 4 212 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за паркинг, актуван с АЧОС № 3565/27.02.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 7, ал.
1, ал. 2, т. 1, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 4 от Закона за концесиите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява Решение на Кмета на Община Сливен за откриване на
процедура за предоставяне на концесия за строителство и експлоатация на
паркинг в недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор
67338.557.71 по КККР на гр. Сливен, Област Сливен, (УПИ II, кв. 674 – по
ПУП на спортен парк „Юнак“, одобрен с Решение № 230/05.06.2008 г. на
ОбС - Сливен), площ 4 212 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг, актуван с АЧОС №
3565/27.02.2017 г.
2. Процедурата за определяне на концесионер се организира от
концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета
на Общината и се провежда от назначена от него комисия.
3. Решението не подлежи на обжалване относно неговата
законосъобразност съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 966
Безвъзмездно прехвърляне на новоизградени сгради-публична общинска
собственост на Министерство на образованието и науката, находящи се
в ПИ 67338.534.66 и 67338.524.179 по КККР на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.7, ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка със Закона за предучилищното и училищно
образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Създава нов раздел IX. „Безвъзмездно прехвърляне в собственост
на общински имоти” в Годишната програма за управление и разпореждане
с имотите - общинска собственост за 2022 год., приета с Решение № 871 от
27.01.2022 г. на Общински съвет, гр. Сливен, като включва следните
общински имоти:
1. Сграда с идентификатор 67338.534.66.10 по КККР на гр.Сливен, с
адрес на сградата: гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1, разположена в
ПИ 67338.534.66, със застроена площ 376 кв.м., с предназначение: спортна
сграда, база.
2. Сграда с идентификатор 67338.524.179.5 по КККР на гр.Сливен, с
адрес на сградата: гр.Сливен, ж.к. „Сини камъни“, разположена в ПИ
67338.524.179, със застроена площ 501 кв.м., с предназначение: спортна
сграда, база.
II. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост, в
полза на Министерство на образованието и науката, на следните
новоизградени сгради-публична общинска собственост:
1. Сграда с идентификатор 67338.534.66.10 по КККР на гр.Сливен, с
адрес на сградата: гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1, разположена в
ПИ 67338.534.66, със застроена площ 376 кв.м., с предназначение: спортна
сграда, база, за която е съставен АПОС № 4430/07.03.2022г.;

2. Сграда с идентификатор 67338.524.179.5 по КККР на гр.Сливен, с
адрес на сградата: гр.Сливен, ж.к. „Сини камъни“, разположена в ПИ
67338.524.179, със застроена площ 501 кв.м., с предназначение: спортна
сграда, база, за която е съставен АПОС № 4431/07.03.2022г.;
II. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прехвърляне на собствеността на държавата.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 967
Продажба на застроен имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ І-1112, кв.91 в с. Желю войвода, общ. Сливен,
на собствениците на законно построена сграда върху него
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 от Закона
за общинската собственост и чл.27, от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 871 от 27.01.2022г. на
ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ І-1112, кв.91, с
площ от 1480 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на с.Желю
войвода, общ.Сливен, актуван с АОС № 215 от 01.07.2021г.
ІІ. Да се извърши продажба недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ УПИ І-1112, кв.91, с площ от 1480 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по плана на с.Желю войвода,
общ.Сливен, актуван с АОС № 215 от 01.07.2021г., на собствениците на
законно построената върху имота сграда: А. А. Д. и Х. М. Д., за сумата
9520 лева (девет хиляди петстотин и двадесет лева) без ДДС.
ІІІ. Определя 30% от средствата получени от евентуална продажба на
имота, които да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Желю войвода, общ.Сливен.
ІV. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.ІІ от настоящото
решение и нормативните изисквания.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 968
Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение
по реда на §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

На основание §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ бр.62 от 2010г.), чл.45ж от ППЗСПЗЗ
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие за предоставяне като обезщетение на наследниците на
И. П. Д. следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 37530.73.380 с площ от 413 кв.м.,
нтп: за стопански двор, местност „Долмалъка“, землище на с. Ковачите.
2. Поземлен имот с идентификатор 37530.28.411 с площ от 347 кв.м.,
нтп: друг вид нива, местност „Ярамли“, землище на с. Ковачите.
3. Поземлен имот с идентификатор 37530.28.410 с площ от 1794
кв.м., нтп: друг вид нива, местност „Ярамли“, землище на с. Ковачите.
4. Поземлен имот с идентификатор 37530.28.407 с площ от 531 кв.м.,
нтп: друг вид нива, местност „Ярамли“, землище на с. Ковачите.
5. Поземлен имот с идентификатор 37530.68.22 с площ от 362 кв.м.,
нтп: друг вид нива, местност „Чуруклий“, землище на с. Ковачите.
6. Поземлен имот с идентификатор 37530.77.112 с площ от 1211
кв.м., нтп: друг вид нива, местност „Мишелика“, землище на с. Ковачите.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 969
Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение
по реда на §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Не дава съгласие за предоставяне като обезщетение на наследниците
на И. А. К., предложените от Общинска служба по земеделие Сливен
поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.420.210 с площ от 1076
кв.м., м.“Барутни погреби
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.420.211 с площ от 962
кв.м., м.“Барутни погреби
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.420.279 с площ от 434
кв.м., м.“Барутни погреби
Съгласно чл. 45ж, ал. 2, решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицето по чл. 45д, ал. 2 и
служебно - на общинската служба по земеделие.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 970
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща две помещения и
коридор с обща полезна площ 24 кв.м., находящи се в масивна едноетажна
сграда – общински дом в с. Биково, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16
от Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и
базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община
Сливен, чл. 8, ал. 9 и с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и
чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2022 г., приета с Решение №871 от
27.01.2022 г. на Общински съвет Сливен, като в раздел IV. Отдаване под
наем, подточка IV.1 Обекти в регулация създава нова точка със
следното съдържание:
- две помещения и коридор с обща полезна площ 24 кв.м., находящи
се в масивна едноетажна сграда – общински дом в с. Биково, общ. Сливен
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински
нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща две
помещения и коридор с обща полезна площ 24 кв.м., находящи се в
масивна едноетажна сграда – общински дом в с. Биково, общ. Сливен, при
следните условия:
• Начална тръжна месечна наемна цена: 14 (четиринадесет) лева без
ДДС;

• Депозит: 300 (триста) лева;
• Стъпка на наддаване: 1 (един) лев;
• Срок за наемане: 10 (десет) години;
• Предназначение: за културно-просветна дейност;
• Изисквания към кандидатите:
- да са юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност
отговарящ на предназначението на имота.
3. Определя 30% от средствата получени от евентуалното отдаване
под наем на частта от имота да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в с. Биково, общ. Сливен.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и
сключването на договора със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 971
Сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост
по чл.15, ал.3, ал. 5, във връзка с чл.199, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл.40 и чл.41 от НРПУРОИ
между Община Сливен и физическо лице
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.15,
ал.3, ал. 5, във връзка с чл.199, ал.1 от Закона за устройство на
територията, чл.40 и чл.41 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Създава раздел ІХ „Сделки по придобиване от страна на Община
Сливен на недвижими имоти, собственост на физически и юридически
лица“ в Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост Решение № 871 от 27.01.2022 г. на ОбС Сливен, се
добавя терен с площ 510 кв.м., представляващ част УПИ Х-503 в кв.39 по
плана на с.Тополчане, общ.Сливен- собственост на П. М. К.
ІІ. Дава съгласие П. М. К. да прехвърли на Община Сливен, терен с
площ от 510 кв.м., част от собствения и УПИ Х-503 в кв.39 по плана на
с.Тополчане, общ.Сливен на цена възлизаща на 12097,20 лева (дванадесет
хиляди, деветдесет и седем лева и двадесет ст.).
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Сливен сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имота по т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 972
Одобряване на задание и разрешаване изменение на
Общия устройствен план на община Сливен за имот с идентификатор
67338.47.72, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен, община Сливен и
одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.47.72,
м„Сливенски кър“, землище гр. Сливен, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл.10 ал.1 т.4, т.7 и т.9 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и т.7.1 и т.7.2.1 от Краткосрочната програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Сливен 2020-2023 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия устройствен
план на община Сливен за територия, в която попада поземлен имот с
идентификатор 67338.47.72, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен,
община Сливен, с цел промяна на устройствената зона от „Земеделска
територия за нуждите на селското стопанство в територия „Сср –
терени за земеделски нужди с възможност за промяна на
предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на застрояване за поземлен имот с идентификатор
67338.47.72, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен, община Сливен, с
цел промяна предназначението на имотa от земеделски в имот

„Фотоволтаична електроцентрала и склад“, като се спазят следните
указания и условия:
• Изменението на ОУП на община Сливен да обхваща територия
включваща поземлен имот с идентификатор 67338.47.72, м. „Сливенски
кър“, землище гр. Сливен, община Сливен;
• Изработения ПУП-План за застрояване да обхваща имот с
идентификатор 67338.47.72, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен,
община Сливен;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП-План за
застрояване да бъдат изработени във фаза – окончателен проект;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП да бъдат
съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на
територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 973
Одобряване на задание и разрешаване изменение на
Общия устройствен план на община Сливен за имот с идентификатор
67338.47.63, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен, община Сливен и
одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.47.63,
м„Сливенски кър“, землище гр. Сливен, община Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124 ал.1, чл.124а ал.1, чл.124а ал.5, чл.124б
ал.1, чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.3 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл.10 ал.1 т.4, т.7 и т.9 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и т.7.1 и т.7.2.1 от Краткосрочната програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Сливен 2020-2023 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на изменение на Общия устройствен
план на община Сливен за територия, в която попада поземлен имот с
идентификатор 67338.47.63, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен,
община Сливен, с цел промяна на устройствената зона от „Земеделска
територия за нуждите на селското стопанство в територия „Сср –
терени за земеделски нужди с възможност за промяна на
предназначението“.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен
план – План на застрояване за поземлен имот с идентификатор
67338.47.63, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен, община Сливен, с
цел промяна предназначението на имотa от земеделски в имот

„Фотоволтаична електроцентрала и склад“, като се спазят следните
указания и условия:
• Изменението на ОУП на община Сливен да обхваща територия
включваща поземлен имот с идентификатор 67338.47.63, м. „Сливенски
кър“, землище гр. Сливен, община Сливен;
• Изработения ПУП-План за застрояване да обхваща имот с
идентификатор 67338.47.63, м. „Сливенски кър“, землище гр. Сливен,
община Сливен;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП-План за
застрояване да бъдат изработени във фаза – окончателен проект;
• Изменението на ОУПО и изработването на ПУП да бъдат
съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на
територията;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 974
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
67338.427.61 и 67338.427.62, м. „РАМАНУША“, землище на гр. Сливен

На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имоти с идентификатори 67338.427.61 и 67338.427.62,
м.„РАМАНУША“, землище на гр. Сливен с цел промяна на
предназначението на имотите от земеделски в имоти за „За вилна
сграда“, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори
67338.427.61 и 67338.427.62, м.„РАМАНУША“, землище на гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 975
Приемане на решение за разрешаване изработването
на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за ел.кабел в землището на с. Селиминово, общ. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20 кV от
нов ЖР стълб в ПИ 66041.11.39, вграден между ЖР стълб №4 и ЖР стълб
№5, ВЛ „Калиница“, ПС „Бинкос“ до ПИ 66041.12.82, местност „Горен
Караджаз“, отреден „За фотоволтаична централа“ и преминаващ през ПИ
66041.11.39, местност „Горен Караджаз“ с НТП „пасище“, общинска
собственост и ПИ 66041.11.632, местност „Бялата пръст“ с НТП „за
съоръжение на електропровод“, държавна собственост, всички в землище
с.Селиминово, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 976
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за обект
„За ремонт и обслужване на съществуващ лифт „Пътническа въжена
линия Сливен-Карандила“ в землището на гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за обект „За ремонт и
обслужване на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия СливенКарандила“, находящ се в имот с идентификатор 67338.303.94 с НТП
„широколистна гора“, държавна собственост, местност “Халката“,
землище гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 977
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на гр.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 20 кV от
ПИ 67338.76.15, местност „Сливенски кър“ до ПИ 67338.75.47, местност
„Кютюклюка“ и от ПИ 67338.75.47, местност „Кютюклюка“ до ПИ
67338.75.15, местност „Кютюклюка“, всички отредени „За фотоволтаична
централа“ и преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.76.10 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.75.11 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.75.7 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, всички в з-ще гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 978
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 65303.32.94 по КК,
находящ се в бивш стопански двор в землището
на с.Самуилово, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за ПИ 65303.32.94 по КК, находящ се в бивш стопански двор в
землището на с.Самуилово, община Сливен, като имотът се отреди „За
фуражен цех, складова база и фотоволтаична електроцентрала“, като
се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот 65303.32.94 по КК,
находящ се в бивш стопански двор в землището на с. Самуилово, община
Сливен.
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 979
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 65303.32.44 по КК,
находящ се в бивш стопански двор в землището
на с.Самуилово, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за ПИ 65303.32.44 по КК, находящ се в бивш стопански двор в
землището на с.Самуилово, община Сливен, като имотът се отреди „За
доилна зала и фотоволтаична електроцентрала”, като се спазят
следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот 65303.32.44 по КК,
находящ се в бивш стопански двор в землището на с.Самуилово, община
Сливен.
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 980
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.852.18, м. „Баалъка“, кв. Речица, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.852.18, м. „Баалъка“, кв. Речица, гр.
Сливен с цел промяна на предназначението на имота „За склад за
селскостопанска продукция и площадка за селскостопанска техника и
инвентар“, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.852.18,
м. „Баалъка“, кв. Речица, гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 981
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.709.3, земл. кв. Речица, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.709.3, земл. кв. Речица, гр. Сливен с
цел промяна на отреждането на имота „За Търговска и складова дейност
и ФЕЦ“, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.709.3
земл. кв. Речица, гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 982
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
67338.8.37, м. „РАМАНУША“, землище на гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 67338.8.37, м. „РАМАНУША“, землище на
гр. Сливен с цел промяна на предназначението на имота от земеделски в
имот за „За Автосервиз“, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.8.37,
м„РАМАНУША“, землище на гр. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 983
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
66041.16.23, м.„Горен Караджаз“, землище на с. Селиминово, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с идентификатор 66041.16.23, м. „Горен Караджаз“, землище
на с. Селиминово, общ. Сливен с цел промяна на предназначението на
имота от земеделски в имот за „За производствена и складова дейност и
фотоволтаична централа“, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 66041.16.23,
м.„Горен Караджаз“, землище на с. Селиминово, общ. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 984
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори
36779.213.1 и 36779.213.3, м. „Стоп. Двор Изток“,
землище на гр. Кермен, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имоти с идентификатори 36779.213.1 и 36779.213.3, м. „Стоп. Двор
Изток“, землище на гр. Кермен, общ. Сливен с цел отреждането на имотите
„За фотоволтаична централа и склад“, като се спазят следните указания
и условия:
• ПУП да обхваща поземлени имоти с идентификатори 36779.213.1
и 36779.213.3, м.„Стоп. Двор Изток“, землище на гр. Кермен, общ. Сливен;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7
заправила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 985
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 г. на Общинския съвет

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда / лева на
ПХГ „Дамян Дамянов“ - Сливен, за наем на зала, във връзка с тържествени
мероприятия, по повод отбелязване 25 години от основаването на
гимназията.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2022 г.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3000 /три хиляди/
лева на ФКПДК в България, за транспаранти, табели, информационни
табла и рекламни материали, по повод провеждането 30-то юбилейно
издание на Събор на каракачаните в м. „Карандила“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.5 „Средства за мероприятия
и прояви от културния календар на Община Сливен и културни
институции“ на Приложение № 9 от бюджета на община Сливен за 2022 г.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 3000 /три хиляди/
лева на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, за афиши, плакети, грамоти и
награди за бивши учители и ученици, наем зала за провеждане на
тържествен празничен концерт, по повод отбелязване на 50 години от
създаването на гимназията.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.6 „Средства за юбилейни
годишнини на образователни и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2022 г.

IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретните инициативи.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 29.07.2022 г. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 986
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на Я. К.
К. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……………………………………….., за
лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. К. В. В. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………………, за
медикаменти;
2. И. К. М. с ЕГН …………… от с. ……………., общ.Сливен,
………………, за лечение и съпътстващи разходи;
3. П. Й. М. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………………………., за
лечение и съпътстващи разходи;
4. А. Д. С. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………………………., за
медикаменти;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Ж. П. Ж. с ЕГН ………. от с. …………, общ.Сливен, ……………….., за
лечение и съпътстващи разходи.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на Н.
В. К. с ЕГН ………... от гр.Сливен, ………………………………., за битови
нужди.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на С. Р. Г. с ЕГН ……………… от гр.Сливен, …………….., за битови
нужди и медикаменти.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда / лева на:

1. Д. П. Д. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ………………., за лечение
и съпътстващи разходи;
2. З. В. З. с ЕГН …………….. от гр.Сливен, …………....., за
медицински и социални разходи;
3. М. А. Н. с ЕГН ……….. от с. ……………, общ.Сливен,
………………, за лечение и съпътстващи разходи;
4. Х. М. Я. с ЕГН …………. от с. ………., общ.Сливен, ……………..,
за битови нужди“
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 3 000 /три хиляди /
лева на М. К. М. с ЕГН ………….. от с. ……….., общ.Сливен, за лечение
на детето й – Д. Я. Д. с ЕГН ……………...
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
29.07.2022г. разходно-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
X. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: да се
защитят интереси, особено важни за жизнения и здравен статус на
горепосочените граждани. Закъснението на изпълнението на решението би
довело до значителен риск за здравето или трудно поправима вреда.“

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 987
Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес
по Проект BG05M9OP001-6.002-0047-C01
„Патронажна грижа + в Община Сливен“, във връзка с удължаване
на услугите по процедура BG05M9OP001-6.004
„Патронажна грижа + Компонент 2“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Сливен, в качеството му на
Възложител на услуги от общ икономически интерес, да възложи
управлението на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
от общ икономически интерес по Процедура чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна
грижа + Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. на територията на община Сливен, за период от 6
месеца на „Домашен социален патронаж – Сливен“, считано от 01.05.2022
г.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички
необходими фактически и правни действия по т. 1 от настоящото решение,
като издаде Акт за възлагане на Патронажната грижа като услуга от общ
икономически интерес по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна
грижа + Компонент 2“, който акт следва да съдържа необходимите
реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на комисията от 20 декември 2011
година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата
на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически
интерес и тези, обективирани в Указанията за осигуряване на съответствие

на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на
актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, и да
определи лицето/-ата и/или звеното, което ще упражнява контрола по
предоставяне на услугата.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид стартиране
изпълнението на дейности по Направление І се допуска предварително
изпълнение на Решението при следните мотиви: защита на особено важни
държавни и обществени интереси, като от закъснение на изпълнението
могат да настъпят значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 988
Изменение на Решение № 69/30.01.2020 г. на Общински съвет – Сливен
/изм. и доп. с Решение № 261/30.07.2020 г., Решение № 346/24.09.2020 г.,
Решение № 693/29.07.2021 г. и Решение № 733/16.09.2021 г. /, отнасящо се
до промяна в състава на обществената комисия за избор на носител
на наградата „Аргира Жечкова“
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за
символиката на Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с
Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 5 на Решение № 69/30.01.2020 г. /изм. и доп.
с Решение № 261/30.07.2020 г., Решение № 346/24.09.2020 г., Решение №
693/29.07.2021 г. и Решение № 733/16.09.2021 г./, както следва:
1. Утвърждава Д. Чанева – гл. експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността“ на Община Сливен, за секретар на
обществената комисия за избор на носител на наградата „Аргира Жечкова”
до края на мандата през 2023 г.;
2. Утвърждава К. Добрева – Станкова – началник на Регионално
управление на образованието – Сливен, за член № 3 в състава на
обществената комисия за избор на носител на наградата „Аргира Жечкова”
до края на мандата през 2023 г.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
69/30.01.2020 г. /изм. и доп. с Решение № 261/30.07.2020 г., Решение №
346/24.09.2020 г., Решение № 693/29.07.2021 г. и Решение №
733/16.09.2021 г./.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 07.04.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

