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СЛИВЕН – ГРАД С ВЪЗРОДЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ,
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВОТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и обхваща първата година от
управлението през мандат 2019-2023 г. В него е представена работата на кмета на Община
Сливен и Общинска администрация и степента на изпълнение на основните цели и
приоритети, заложени в Програмата за управление. Данните за дейността на структурните
звена са обобщени в отделни параграфи. Изложението е представено на база основните
приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на Кмета за мандат 2019–2023
г., а именно:
Да превърнем Община Сливен в привлекателно място за живот, в град с добра жизнена и
работна среда, като създадем оптимални условия за развитие на бизнеса и пълноценна
реализация на човешкия фактор чрез:
❖

подобряване на техническата и социалната инфраструктура на град Сливен с цел
подобряване качеството на живот и привличане на нови посетители и инвеститори;
❖ подпомагане развитието на местната икономика, основаваща се на традиционни и
ресурсно обезпечени отрасли и внедряване на нови и високотехнологични производства,
типични за икономика, базирана на знанието; повишаване развитието на туристическия
потенциал;
❖ възстановяване и опазване на околната среда; намаляване на социалните различия и
запазване на културната идентичност в общината; създаване на условия за по–добър живот на
всички жители и особено на младите хора и хората от социално слабите групи;
❖ ефективна и отворена за гражданите и бизнеса местна администрация

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА СЕ ОСНОВАВАТ НА:
1. Провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната стабилност на
общината, ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при
спазване на строга бюджетна дисциплина;
2. Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда,
интегриран градски транспорт, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и
селата в общината;
3. Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни
мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена
среда за населението;
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4. Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно образование
и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране
на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;
5. Насочване на инвестиции за развитие на качествен и интегриран туристически продукт,
популяризиращ марката „Сливен“ - базиран на уникалното културно-историческото
наследство, съхранени природни дадености, качествена инфраструктура, богат културен и
събитиен календар и нови атракции;
6. Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни
социални услуги и възможности за социално включване;
7. Повишаване на сигурността на територията на общината и гарантиране спокойствието на
жителите, опазване на изграденото.
8. Оптимално използване на възможностите на международно, европейско и национално
финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на местните, национални и
европейски политики.
През изминалата 2020 г. Общинска администрация – Сливен осъществи следните политики,
спазвайки гореописаните принципи на работа и с цел постигането на заложените в Програмата
приоритети.
В своята съвкупност, широките сфери на компетентност и ангажираност на местното
самоуправление предполагат изпълнение на местни публични политики, които имат пряко и
ключово значение за социално-икономическото развитие на общината.
Като основна движеща сила на развитието на общината се приема съвместното действие на
публични и частни инвестиции в областите, които могат да осигурят устойчив икономически
растеж и развитие.
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА
СЛИВЕН ЗА 2020 ГОДИНА ПО ПОЛИТИКИ:

РАЗУМНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИE НА БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,
ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Община Сливен продължи с провеждането на разумната политика по отношения на
бюджетната стабилност, ефективно и икономично разпределение на разходите и
финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина.
Огромно предизвикателство в началото на предходния мандат беше изключително
тежкото финансово състояние на общината. Към края на 2015 г. Община Сливен бе найзадлъжнялата община в цяла България и затова през мандат 2015-2019 г. ръководеният от кмета
екип усърдно работи новият мандат 2019-2023 г. да стартира без просрочени задължения и
висящи съдебни претенции.
Финансовата стабилност на Общината е от ключово значение за всички жители и цялата
общност. Когато местната власт е силна и компетентна в разумното разпределение на
средствата, гражданите не плащат за основни публични дейности. Затова през 2020 г.
продължихме да работим за:
❖

Балансирана бюджетна политика и разумно финансово управление
❖ От ключова важност за пълното оздравяване на финансите на Община Сливен и
превръщането й в силен икономически субект е продължаване на балансираната бюджетна
политика и усилията за налагане на финансова дисциплина.
❖ Балансирана данъчна политика
❖ Добро партньорство с Министерството на финансите и Министерски съвет
❖ Увеличаване на приходите, чрез увеличаване на събираемостта им
❖ Реинвестиране на приходите от продажба на имущество;
Провеждането на разумна политика по отношениe на бюджетната стабилност на община
Сливен ни гарантира:
❖

Финансова стабилност;
❖ Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на населението,
при спазване на принципа на солидарност;
❖ Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване
на строга бюджетна дисциплина;
❖ Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране;
❖ Привличане на външно финансиране и средства от оперативни програми, кохезионни и
структурните фондове /СФ/ на Европейския съюз /ЕС/, Фондовете ФЛАГ и ФУГ, публично5
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частни партньорства /ПЧП/, облигации, безлихвени заеми от ПУДООС и други финансови
инструменти;
❖ Създаване на благоприятен бизнес климат и добра инфраструктура за привличане на нови
външни инвеститори. Указване на пълно съдействие на желаещите да инвестират в община
Сливен и региона.
През новия мандат продължава изпълнението на една от основните цели на общинското
ръководство по отношение политиката по бюджет, финанси, икономика и стопански дейности ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на
строга бюджетна дисциплина.
Планът за финансово оздравяване на община Сливен беше изпълнен успешно. Той бе приет с
Решение № 644/27.04.2017 г. на Общински съвет – Сливен със срок на действие до 31.12.2019 г.
През 2020 г. е възстановен отпуснатия временен безлихвен заем от Централния бюджет в
размер на 5 000 000 лв.
Наличните към края на 2020 г. задължения за разходи и просрочени задължения по
бюджета на общината намаляват значително от 31.12.2015 г. в резултат на емитирани общински
облигации (2016 г.), получен безлихвен заем за сметка на централния бюджет за целите на
изпълнение на плана за финансово оздравяване (2017 г.) и други предприети действия, са част
от програмата за стабилизиране на финансите на общината.
Администрацията на Кмета на общината работи усилено и се справи успешно с Плана за
финансово оздравяване, благодарение на далновидната и компетентна политика на
ръководството.

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Една от основните цели, заложени в Програмата за управление в настоящия мандат, е
развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене. Сливен не е
само централната градска част и затова през 2020 г. започнахме да работим активно с фокус
върху кварталите и малките населени места.
Целите, които следвахме, са за подобряване стандарта на живот, изграждане и поддържане на
съвременна инфраструктура. Основните ни приоритети бяха насочени към развитие и
модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване на
привлекателността на общината за инвестиции. През 2020 г. бяха извършени множество
подобрения по уличната и пътната мрежа, уличното осветление, както в града така и в
населените места. Ремонтни дейности са осъществени и по детски ясли и градини, спортни
зали, пенсионерски клуб и читалища.
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ГРАДСКА СРЕДА

Общинска администрация работи успешно по заложените в Програмата за управление
обекти, свързани с подобряването на градската среда. Едни от най-важните дейности, които
приключиха през 2020 година, бяха по Програмата за енергийна ефективност в Сливен.
Сключени бяха договори с 51 жилищни сгради, които след санирането промениха градската
среда в кварталите и те придобиха нов облик. Интересът към програмата е голям и при
продължаването й Община Сливен ще окаже необходимото съдействие на гражданите. Чрез
изпълнение на мерки за енергийна ефективност се осигуряват по-добри условия на живот в
многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената
среда.
През 2020 г. още беше сключен договор за финансиране и избрани изпълнителите за
обектите:
1.
Благоустрояване на част от кв. „Дружба“ : През 2021 г. предстои благоустройство на
района около бл. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 на обща площ от 38,000 кв. м. където ще има нови
алеи, тротоари, кътове за отдих, паркинги, детски площадки, многофункционална спортна
площадка, осветление и озеленяване.
2.
Благоустрояване на част от кв. „Сините камъни“: През 2021 г. предстои
благоустройство на района около бл. 21, 22, 23, 24 и 27 на обща площ от 31,000 кв. м. където ще
има нови алеи, тротоари, кътове за отдих, паркинги, детски площадки, многофункционална
спортна площадка, осветление и озеленяване.
3.
Благоустрояване на част от кв. „Българка“: През 2021 г. предстои благоустройство на
района около бл. 17, 18, 30, 31, 32, 33 и 37 на обща площ от 14,000 кв. м. където ще има нови
алеи, тротоари, кътове за отдих, паркинги, детски площадки, многофункционална спортна
площадка, осветление и озеленяване.
Средствата за трите обекта са осигурени от одобрени и договорирани проекти от
Инвестиционната програма на общината за 2014-2020 г. финансирана от Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ

Подобряването на инфраструктурата е заложено като цел в Програмата за управление като
важен елемент от бъдещото по-добро развитие на града по-добра визия и удобство на
гражданите. Община Сливен работи поетапно по важните инфраструктурни проекти,
благоустрояване на градската среда и мащабни дейности в сферата на транспорта.

7
Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и
обхваща мандат 2019 – 2023 година.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2020 г.

През 2020 година по това направление беше извършено:
Инфраструктура и благоустрояване:
Общата стойност на извършени СМР през 2020 г. са в размер на 5 313 000 лв. Изпълнените,
завършените или започнати за изпълнение обекти през периода, са повече от 35 на брой.
❖

Стартира основен ремонт на бул. „Хаджи Димитър“ от светофара с бул. “Бр.
Миладинови” до ул. „Цар Освободител“, пред сградата на Общината, с ново асфалтово
покритие, нови тротоари, осветление, зони за отдих и озеленяване.
Средствата за този проект са осигурени целево от правителството.
❖
Избран е изпълнител за основен ремонт на бул. „Стефан Стамболов“
Предвиждаме подмяна на асфалтовото покритие на бул. „Стефан Стамболов“ по цялата му
дължина от бул. „Бургаско шосе“ до бул. „Панайот Хитов“. Към изпълнението му ще се
пристъпи след осигуряване на финансов ресурс.
❖
Извършен е основен ремонт на надлеза на пътя Сливен – Самуилово, с което се
постигна по-добро преминаване, безаварийно и комфортно.
❖
Изградена беше нова свързваща улица в кв. „Даме Груев“
Източно от бл.42 в кв. „Даме Груев“ се изгради улица, която да осигури безконфликтния достъп
от тази част на квартала до ул. „Радой Ралин“ и ул. „Цар Симеон“.
❖
Въвеждане в експлоатация на нова детска ясла, като от години не е откривана нова
ясла в града - Направен е ремонт и преоборудване помещения в корпуса на Детска градина
"Детски рай" - 2 за детска ясла. Разкриването на двете групи бе в отговор на очакванията и
потребностите на хората от квартал “Дружба”, който е най-големият в града. Сградата се състои
от три свързани триетажни корпуса. След ремонта в западен корпус „А“ помещенията са
преоборудвани за две яслени групи до 16 деца от 10 месеца до 3 години. За всяка от тях е
обособена стая за игри – занималня с кът за хранене, спалня, гардеробна, кухненски бокс,
санитарен възел. Осигурени са необходимите кабинети за персонала на детската ясла, която е
филиал на Детска ясла № 13.
❖
Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 в Сливен. Тя се намира в кв.
„Комлука“ и е сред първите, построени в града. Капацитетът й е 48 деца, разпределени в три
групи от 10 месеца до 3-годишна възраст. След ремонта са въведени всички необходими мерки
за енергийна ефективност. Външните фасади са основно ремонтирани, а също и топлинно
изолиране на покрива и хидроизолация. Положена е топлоизолация от вътрешната страна на
стените, подменена е старата дограма с нова РVC и алуминиева, сградата разполага и с нов
санитарен възел. Подовата настилка в помещенията също е подменена, сградната водопроводна
инсталация и електроинсталациите са ремонтирани. Старата ограда е подменена с нова.
❖
Реконструкция на детска площадка в Детска ясла № 6, ул. "Халката" № 38, гр. Сливен.
Монтирани нови детски съоръжения, ремонт тротоарни алеи и ударопоглъщаща настилка.
❖
Подготви се изграждане на нова отоплителна система на зала “Младост”. Изготвена е
проектната документация във фаза Технически проект за вътрешна газопроводна инсталация и
промяна на горивната база котелна централа на природен газ за зала „Младост“. Предстои
възлагане на строително-монтажните работи.
❖
Извърши се ремонт на плувния басейн в училище “Елисавета Багряна”. В
съвременния свят здравословният начин на живот и свободното време са все по-ценени,
особено за най-малките. Възможностите за спорт, отдих и прекарване на свободното време са
все по-важни характеристики на модерните градове. Извършен е ремонт и монтаж на слънчева
инсталация на басейна, смяна на вентилационната система, на системата за отопление и
филтриране на водата. Обновени са съблекалните и баните. Монтиран е окачен таван в ново
помещение за пропуск и каса, подменени са настилки и облицовки, боядисване, монтаж на
вътрешни алуминиеви врати. Подменени сa осветителните тела с нови LED такива, дежурно
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осветление и евакуационно осветление с LED тела с акумулиращи батерии. Сградата е
достъпна и за лица с увреждания.
❖
Изгради се система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР за обект парк
"Асеновец". За предотвратяване на вандализъм и осигуряване на спокойствие на гражданите
разхождащи се в парка се изгради видеонаблюдение. Монтирани са 14 бр. камери, благодарение
на които бяха заловени извършители на вандалски прояви. Проектът е част от мащабната
система за видеонаблюдение, която Община Сливен непрекъснато надгражда и подобрява.
❖
Извърши се основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен, който се
намира в кв. „Клуцохор“. Залата беше в много лошо състояние, като от много години не е бил
извършван никакъв ремонт и подобрения. Със средства, осигурени от правителството, сградата
беше изцяло ремонтирана и вече предлага отлични условия за спорт и провеждане на
състезания на закрито.
❖
Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината.
Извършени са ремонтни дейности, реконструкция, а на места е изградено ново осветление,
както в рамките на град Сливен, така и по селата. Изпълнението на договора продължава и през
следващата година, тъй като това е непрекъснат процес и отговорност на общината към
гражданите.
❖
Извършен ремонт на съществуващи мрежи и съоръжения за водовземане на
Сливенски минерални бани. Ремонт на сондаж № 2 „Наклонен“ и сондаж № 3, ремонт на
мрежи и съоръжения в каптажна шахта, свързващ колектор и технически помещения в
югозападната част на сградата на централната баня на Сливенски минерални бани.
❖
Реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок № 6 в кв.
"Даме Груев", гр. Сливен. В тази връзка е изготвен проект за реконструкция на
канализацията, с цел етапно реконструиране и осигуряване на необходимата пропускателна
способност за отвеждане на отпадъчните води. Предвидена е реконструкция на уличната
канализационна мрежа на жилищни блокове № 1, 2, 3 и 6 в кв. "Даме Груев". Първият етап от
реконструкцията на канализационната система в квартала започна с мрежата на бл. № 6.
Строителството на уличната канализационна мрежа в квартала е започнало преди около 50
години. Към момента голяма част от тръбите са амортизирани. Проектът за шести блок включва
изпълнение на канализационен клон с дължина 179 метра, изпълнен с двуслойни муфирани
тръби от полипропилен, сградни канализационни отклонения за блока с обща дължина 48 метра
и ревизионни шахти.
❖
Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика "Младост", парк "Юнак",
гр. Сливен. Ремонтът на залата включи препокриване на покрива с нови панели, за да се спрат
течовете в помещенията. Монтирана е мълниезащитна инсталация. Ремонтирана е и
водоотвеждащата система. Вътре в залата е извършен частичен ремонт на таван, стени и
колони.
❖
Довършване и въвеждане в експлоатация на паркинг, изграден върху корекция на р.
Асеновска. В края на февруари 2020 г. се започнаха дейности по довършване на паркинга над
река „Асеновска“ до МБАЛ „Хаджи Димитър“. Беше извършена хидроизолация върху
стоманобетонна плоча. Разрушените бордюри бяха ремонтирани, допълнително бяха положени
и тротоарни плочки, металните парапети бяха боядисани. Монтирано е осветление. Положено е
асфалтово покритие. Дейностите по паркинга са извършени, съгласно споразумение на
Общината с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което отпусна и
част от средствата за довършването на обекта.
❖
Изграждане на нова спортна площадка. Площадката е за баскетбол и футбол и се
намира на улица „Баба Тонка“ № 44 – в двора на бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал
„Клуцохор“. Изградено е баскетболно игрище с размери 28,00/15,00 м и са монтирани
баскетболни кошове. Към тях (комбинирано) са поставени и два броя мини футболни врати.
Спортната площадка е обезопасена с ограда. Над игрището е монтирана и покривна мрежа.
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❖

Ремонт на детска градина с. Горно Александрово. Извършен е основен ремонт на
покрива на Детска градина „Диляна“ в село Горно Александрово. Изградена е нова дървена
конструкция – ребра, столици, подпори, дъсчена обшивка, покрита с паропропусклива
мембрана. Покритието е от глинени керемиди и капаци. Основно са ремонтирани и измазани
комините, както и входното антре към втория етаж на сградата. Извършена е цялостна подмяна
на улуци, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Почистено е подпокривното пространство
и е монтирана мълниезащитна инсталация.
❖
Започна изграждането на нови алеи на гробищния парк - II етап, в Сливен. В процес
на изпълнение са изграждането на нови алеи и обособяване на парцели се извършва в Гробищен
парк „Ново гробище“.
❖
Започна разширението на ОУ "Паисий Хилендарски", с. Тополчане. Правителството
отпусна 1,4 милиона лева за разширяване на училището в селото. Ще бъде извършен ремонт и
укрепване на корпус, построен през 80-те години, което ще осигури повече учебни кабинети
заради недостиг в момента. Ще бъде построен и нов физкултурен салон. Изготвена е
актуализация на технически проект. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител.
❖
Подготвена е процедурата за основен ремонт на улици в населени места на
територията на Община Сливен. Определени са приоритетните участъци, които имат нужда
от спешен ремонт и реконструкция. Дейностите са за подобряване на транспортната
инфраструктура в град Сливен и населените места. При благоприятни климатични условия и
подходяща температура през 2021 г. ще започне изпълнението им.
❖ Подготвено е санирането на сграда ДГ "Звездица" в Сливен, с което беше изпълнен
ангажимент на Кмета към последната голяма детска градина, която е неремонтирана и сградата
е в много лошо състояние. През 2020 година беше изготвен технически проект и избран
изпълнител. Строително монтажните работи стартираха в началото на 2021 година. Планирани
са мероприятия за цялостно обновяване на сградата на детската градина. Предвидена е подмяна
на съществуващата дограма, саниране на външните стени, топлинно и хидроизолиране на
покрива, доставка и монтаж на абонатна станция, както и изграждане на термосоларна
инсталация за битово горещо водоснабдяване.
❖
Изпълниха се Довършителни СМР на кухня ДГ "Теменуга" – филиал. Извършена е
доставка и полагане на индустриален еластичен под, направа на холкери, полагане на фаянс и
латекс по стени, доставка и монтаж на кухненски мивки, доставка и монтаж на ключове и
контакти. Модерната детска кухня отговаря на всички изисквания, разполага с нови
електроуреди и в нея ще се приготвя храна, съобразена с нормите и особеностите на
здравословното хранене при децата. Общо 120 деца, разпределени в четири възрастови групи
посещават детската градина.
❖
Изграждане на отоплителна инсталация в Детска градина в с. Горно Александрово.
За осигуряване нормалното отопление на помещенията на детската градина с цел опазване
здравето на децата и работещият персонал се изгради отоплителна инсталация, с поставянето на
котел на пелети.
❖
Ремонт на покрив и вътрешен ремонт в залата на народно читалище "Ангел
Димитров 1937", кв. "Даме Груев", в Сливен. Изцяло е обновена залата за прояви на
самодейците в читалище „Ангел Димитров 1937“ в кв. „Даме Груев”. Ремонтирани са покрива
и помещенията, подмяна на улуците, ламаринени обшивки на цялата сграда и водосточните
тръби, хидроизолация по стрехи, подмяна на външната и вътрешна дограма, монтаж на нови
метални решетки, нови ЛЕД осветителни тела, ремонт на ел. инсталацията и нова подова
настилка от ламинирани плоскости.
❖
Текущ ремонт на покрив Детска ясла № 6, кв. "Република", гр. Сливен. Ремонт на
водоотвеждащата покривна система.
❖
Текущ ремонт на сградата на Здравна служба с. Драгоданово. Здравната служба
разполага с лекарски кабинет, манипулационна и др. При ремонта са подменени външната и
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вътрешна дограма. Изцяло са изградени водопроводна, канализационна и електро инсталации.
Монтирани са мивки с водонагреватели към тях и ЛЕД осветителни тела. По стените и таваните
са направени нова шпакловка и боядисване с латекс. На пода е положен балатум. Изцяло е
ремонтиран и санитарният възел – мивка с водонагревател, тоалетно гърне с казанче,
вентилатор, фаянс по стените, теракота по пода.
❖
Текущ ремонт на покрив и вътрешен ремонт на Пенсионерски клуб в с. Блатец.
Изцяло е ремонтиран покривът на сградата. Поставени са дървена конструкция, дъсчена и
летвена обшивки, пароизолация. Покрит е с нови керемиди. Направени са ламаринени обшивки,
улуци и водосточни тръби. Изкърпени и боядисани са фасадите. Монтирана е външна РVС
дограма. Изградена е бетонова рампа за достъп до сградата. Ремонтирана е електро
инсталацията и са подменени осветителните тела. Направени са шпакловка и боядисване с
латекс по стени и тавани. На пода е поставен балатум.
❖
Поддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на територията
община Сливен. През годината беше извършено профилиране и попълване на банкети,
почистване на водостоци, почистване на регули и настилка от кал, оформяне корони на дървета,
изсичане на храсти и дървета за подобряване на видимостта и повишаване на безопасността по
пътищата.

ТРАНСПОРТ

И през 2020 година продължиха дейностите по подобряване на условията в градския
транспорт и качеството на предлаганите услуги. Във връзка с подобряване на транспорта
през 2020 г.:
❖
Внедрихме система за информация на пътниците в градския транспорт. Изгради се
система, която да предоставя информация в реално време за движението на превозните
средства, която е приета и в момента се тества. На всички спирки са поставени табла с
информация за маршрута и разписанието.
❖
Продължава внедряването на интегрирана билетна система. Изпълнява се договора за
въвеждане на билетна система за самостоятелно валидиране на билетите в превозните средства.
Предстои финалното им сертифициране и приемане от комисия на НАП.
❖
Обновихме спирките на градския транспорт в град Сливен. Ремонтирахме и
изградихме достъпна среда на 143 спирки на градския транспорт и монтирахме 40 нови
спиркови навеса.
❖
Започна изграждане на нови велоалеи. Започна изграждането на 10 км. нови велоалеи
по основните булеварди за обща веломрежа. Предстои поставяне на стоянки за велосипеди на
възловите места и пред административни сгради, училища и други обществени места.
❖
Обновяване на електротранспорта в града. Предстои да се избере изпълнител за
рехабилитиране на контактната мрежа и токоизправителните станции на тролейбусния
транспорт, да стартира процедурата за закупуване на шест нови тролейбуса. Стартирана е
процедурата за избор на изпълнител за доставка на четири електробуса и зарядни станции за
тях. С това ще подновим цялата тролейбусна мрежа на града и ще предложим нови превозни
средства и в натоварените крайградски зони и населени места.
Средствата за подобряване на транспорта са осигурени от Инвестиционната програма на
Общината за 2014-2020 г., финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
и ОП “Околна среда“ 2014-2020.
❖
Ремонт светофарна уредба на кръстовището мужду бул. „Братя Миладинови“, бул.
„Цар Симеон” и бул. „Стефан Караджа”. За осигуряване на безопасност на пешеходци и коли се
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извърши подмяна на светофарните секции с лед осветителни тела и ремонт на стълбовете им.
Същият ремонт беше направен и на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Братя
Миладинови“ с бул. „Хаджи Димитър“.
❖
Община Сливен продължава работата си по Генералния план за организация на
движението, какъвто до момента не е разработван. След Централната градска част, Планът
за организация на движението обхвана и целия град.

ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

По отношение на екологията и техническата инфраструктура екипът ни зададе истински
стандарт за добро управление. Ние искаме да живеем в „зелен“ Сливен и реализираме
концепция, която вече е оценена извън границите на Общината. Сливен е градът с най-малко
фини прахови частици и най-голям процент оползотворени отпадъци. През изтеклата година
беше подписан договорът за реализация на големия проект за пречиствателната станция,
беше постигнато подобрение в събираемостта на битовите отпадъци, предприеха се
действия за изграждане на компостираща инсталация, за изграждане на площадка за
третиране на строителни отпадъци и др.
Водещите дейности в направление екология бяха:
1.
Сключен е договорът за изпълнение на водни проекти на територията на Община
Сливен от В и К Сливен и УО на ОПОС, както и избрани изпълнители чрез които ще:
❖
Пуснем в експлоатация пречиствателната станция за питейна вода на Сливен
❖
Изградим канализация на кв. „Речица“
❖
Разширим пречиствателната станция за отпадни води
2.
Изготвена е техническа спецификация за проектиране, авторски надзор за изграждане
на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в
Промишлена зона на град Сливен, с капацитет 2 600 т/г. – първи етап 1 300 т/г.“, доставка
на машини и оборудване, план за използване на получения краен продукт, план за третиране на
остатъчен отпадък от производството на компост. Изготвена е схема за контрол на качеството
на компоста и проект за обект „Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет
1300 т/год.
3.
Изработена е Технологична схема в едно с технологична записка, касаеща третиране
на строителни отпадъци“ за изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в
град Сливен“.
4.
Събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в община Сливен до
регионално депо Ямбол. За почистване и поддържане на чистотата на места за обществено
ползване на територията на гр. Сливен и почистване на замърсени с отпадъци терени в
землището на град Сливен, както и за зимното почистване на тази територия, е сключен
договор с „ГРИЙН ПАРТТНЪРС-БКС“ от 17.07.2020 г.
За повишаване качеството на услугата е постигнато:
❖
Завишени са изискванията за кратност по дейност „Събиране и транспортиране на
отпадъци“. В град Сливен се осъществява всеки ден спрямо три пъти седмично по
приключилия договор за периода 2015-2020 г. За гр. Кермен и селата се осъществява от 4 до 3
пъти месечно спрямо 2 пъти месечно по приключилия договор за периода 2015-2020 г.
❖
Извършва се мониторинг на дейността в реално време чрез GPS система.
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❖

Отчитането на дейността се извършва по електронен път на реално транспортирано
количество битови отпадъци до Сепарираща инсталация и до Регионално депо Ямбол, а не на
брой вдигнат съд за отпадъци по приключилия договор за периода 2015-2020 г.
❖
Оптимизирана е дейност „Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено
ползване на територията на гр. Сливен – лятно и зимно“ – по-голям брой работници,
оптимизирани са районите, обособени са пунктове по райони.
❖
Извършва се мониторинг на дейност „Зимното почистване“ в реално време чрез GPS
система.
❖
Почистване на замърсени с отпадъци терени в землището на град Сливен. Позволява в
максимално кратък срок да се реагира с техника и персонал.
5.
Предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно
събрани рециклируеми отпадъци. Сключен е договор със „СОРТКОМЕРС“ ЕООД от
25.11.2020 г. за тази услуга, която включва сепариране, рециклиране, транспортиране,
оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за
обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Ямбол, Сливен, Нова
Загора, Тунджа и Стралджа”.
Новото в услугата:
❖Отчитането на дейността се извършва по електронен път на реално постъпило на вход
количество битови отпадъци от община Сливен.
6.
Експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни
отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. За дейностите е
сключен договор със ДЗЗД „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЯМБОЛ“ от 07.10.2020 г. Отчитането на
дейността се извършва по електронен път на реално постъпило на вход количество битови
отпадъци от община Сливен.
Ръководството на община Сливен ще продължи работата си в направление екология,
като счита, че това е един от основните приоритети за бъдещото развитие на града и
населените места и подобряването на екологичните показатели във всяко едно
отношение.

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Ние вярваме, че образованието е сила и най-добрата инвестиция за бъдещето. То дава
перспективи и нови възможности. Подобрявайки образователната инфраструктура,
инвестираме в бъдещето на децата. Искаме младите хора да остават тук и да имат
възможности за развитие.
През 2020 г. бяха стартирани и финализирани редица проекти за подобряване на
образователната инфраструктура на територията на община Сливен.
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❖

Приключиха дейностите по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр.
Сливен“, финансиран по ОП „Региони в растеж“, като беше направен основен ремонт и
оборудване на сградите на четири детски градини в гр. Сливен: Детска градина „Мак“, Детска
градина „Зорница“, Детска градина „Детство“ и Детска градина „Вержин и Хаик Папазян“.
❖ Полудневните групи към Детска градина „Диляна“ в с. Горно Александрово бяха
трансформирани в целодневна разновъзрастова група за деца на възраст от 2 до 7 години. За
целта беше извършен ремонт на помещения в сградата на закритото училище в с. Горно
Александрово, изградена е отоплителна инсталация за пелети и пречиствателна станция.
Дейностите са финансирани изцяло от общинския бюджет.
❖ Направен е основен ремонт на кухнята на Детска градина „Детски рай“ със средства от
общинския бюджет. Доставено е ново оборудване - казан, печки, котлони, хладилници и др. за
привеждане на кухнята в съответствие с изискванията на Закона за храните и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане. По този начин кухнята се категоризира с капацитет
до 300 порции дневно.
❖ През 2020 г. беше сключен договор за ремонт на сградата на Детска градина „Звездица“ в
Сливен, с което Кмета на общината изпълни поет ангажимент за подобряване на условията в
детската градина, която не е ремонтирана от много години и остана последната голяма детска
градина, която има нужда от реконструкция.
❖ Община Сливен осигури финансиране от държавния бюджет за разширяване на сградния
фонд на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане чрез довършване на стартиралия преди
около 30 години строеж на допълнителен учебен корпус и изграждане на нов физкултурен
салон. През 2020 г. стартираха дейностите по изпълнение на проекта и предстои изпълнение на
строително-монтажните работи.
❖ Довършен е кухненският блок на Детска градина „Теменуга“, като финансирането е изцяло
осигурено от общинския бюджет. Беше закупено необходимото оборудване със средства от
общинския бюджет и от бюджета на детската градина.
❖ През септември 2020 г. Община Сливен кандидатства по Програма за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 –
2022 на МОН. Одобрените за финансиране проекти са осем:
1) Изграждане на нова сграда за детска градина в кв. „Надежда” с капацитет от 6 целодневни
групи;
2) Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Сотиря с капацитет от 6 целодневни
групи;
3) Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Тополчане с капацитет от 6 целодневни
групи;
4) Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово с
капацитет от 2 целодневни групи;
5) Реконструкция на съществуваща сграда за детска градина в с. Селиминово с капацитет от 2
целодневни групи;
6) Пристрояване на помещения за още една целодневна група (спалня, занималня, разливно и
санитарен възел за децата) в ДГ „Зорница”, с. Гавраилово;
7) Изграждане на нов училищен корпус за нуждите на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в с.
Сотиря – училището започна дейностите по изграждане на корпуса, а чрез програмата ще бъдат
осигурени необходимите средства за довършване на СМР и за оборудване на новите класни
стаи;
8) Реконструкция на съществуваща сграда (сградата на закритото НУ „Антон Иванов”) за
нуждите на ОУ „Христо Ботев” гр. Сливен.
Реализирането на одобрените проекти ще доведе до увеличаване на капацитета на
съществуващите образователни институции и създаване на възможност за по-пълен обхват
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на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст (вкл. и децата на 4
години, за които Община Сливен предстои да въведе задължителна предучилищна
подготовка) в кварталите на гр. Сливен и населените места в общината, където не са
осигурени условия за това.
❖ През 2020 г. продължи поддръжката на интегрираната единна информационна система,
обединяваща дейностите по приема на децата в детските ясли и детските градини и на
учениците в 1 клас в училищата на територията на Община Сливен. Системата осигурява
възможност за подаване на заявления по електронен път, класиранията се извършват от
специализирания софтуер, съгласно приетите общински наредби за прием. Създава се единна
база данни, която дава яснота и прозрачност за функционирането на системата, с оглед на
справедливо разпределение на местата, чрез единни правила и критерии за прием. Бяха
внедрени и електронни платформи за управление на хранодена, като предстои разширяване на
обхвата на внедрения софтуер към детските градини в населените места и изграждане на
система за заплащане на таксите по електронен път чрез виртуален ПОС терминал.
❖ Поради въведените противоепидемични мерки през 2020 г. традиционната Панорама на
образованието беше организирана онлайн, като бъдещите кандидат-гимназисти, кандидатстуденти и техните родители получиха достъп чрез интернет страниците на РУО-Сливен и на
Община Сливен до информационни материали (презентации, брошури, видео материали и т.н.),
относно възможностите за кандидатстване след завършен VII клас и след завършено средно
образование и предлаганите възможности за обучение по профили и специалности от професии,
както и предлаганите от висшите учебни заведения бакалавърски програми.
❖ И през 2020 г., въпреки наложените ограничения поради пандемията от COVID-19, ЦПЛР Център за кариерно ориентиране - Сливен продължи да извършва дейности по кариерно
ориентиране на учениците в електронна среда и чрез индивидуални консултации.
❖ Чрез възможностите, които дава Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, за 2020 г. бяха отпуснати стипендии на 11 ученика от
училища от община Сливен, за които постъпиха искания за предоставяне на закрила на деца с
изявени дарби.
През 2021 година предвиждаме подобряване на прилежащата среда в детските градини и
училищата, подобряване на възможностите за спорт, достъп на деца със СОП,
модернизиране оборудването на специализираните кабинети. Основна задача на община
Сливен при определяне на приоритетите, свързани с образованието, е изграждането,
поддържането и усъвършенстването на отворена и гъвкава ефективна система за
функциониране и контрол, съгласно действащата нормативна база.
Целта на работата ни е да формираме среда, в която децата, учениците, родителите и
гражданите да участват активно в процесите на системата, да създадем условия за
пълноценна, сигурна и достъпна среда за обучение, възпитание и труд на младите хора.
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Сливен води активна политика в социалната сфера за разрешаване на проблемите на
хората в неравностойно положение. Оказва се социална подкрепа, както в социалните услуги,
така и в домашна среда.
На територията на общината функционират: Дом за стари хора, Дом за пълнолетни лица с
умствена изостаналост, Центрове за настаняване от семеен тип – 4 броя, Защитени жилища за
лица с умствена изостаналост – 2 броя, Центрове за социална рехабилитация и интеграция – 2
броя, Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания – 3 броя, Комплекс за социални
услуги за деца и семейства, Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж.
През 2020 година, предвид епидемиологичната обстановка, се промени дейността на
социалните услуги. С част от потребителите се провеждат онлайн дейности, а с друга част в
присъствена среда. Бяха предприети действия за спазване на всички мерки, свързани с
ограничаване на разпространението на COVID – 19, с цел опазване здравето както на
потребителите, така и на персонала. Извършва се периодично тестване на потребителите и на
персонала.
Реализиране на проекти и програми:
❖

Във връзка с противоепидемичната обстановка и необходимостта от подпомагане на
карантинирани лица, Кметът на община Сливен инициира през месец април 2020 г. кампания
“Заедно за теб” за създаване на Хранителна банка. Бяха осигурени и раздадени хранителни
пакети на 4000 лица поставени под карантина, лица изпаднали в безизходица, в тежко социално
положение. Кампанията продължава и през 2021 година.
❖ Община Сливен изпълни проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна
ситуация – 2020 година в община Сливен“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията
на извънредна ситуация – 2020“. Бяха обхванати 250 лица.
❖ Община Сливен изпълнява проект „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и
младежите – ЕТАП 2 за предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги
за деца и семейства – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”
2014-2020. Осигурено е финансиране за предоставянето на двете социални услуги Център за
обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки
множествени увреждания и техните семейства, изградени по Оперативна програма „Региони в
растеж“ в бившето училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Общият бюджет на проекта
2904 500.56лв. и срокът на изпълнение е до края на 2023 година.
❖ През 2020 година са обхванати 192 деца и 206 семейства по проект „Предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства
Сливен” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
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❖

Община Сливен е партньор на АСП, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 за периода 01.12.2015 г. - 31.12.2021 г. по проект „Приеми ме 2015”.
Общата цел е усъвършенстване модела на социалната услуга „Приемна грижа" и разширяване
обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи. Към 31.12.2020 г. има 38 броя
утвърдени приемни семейства за община Сливен, като в 36 семейства на територията на
община Сливен има настанени 38 деца.
❖ През 2020 година, към 28 февруари, по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Сливен” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане беше
предоставен топъл обяд на 1600 лица от общината от определени целеви групи.
❖ През 2020 г. осигурихме лични асистенти на 412 ползватели по реда на Закона за лична
помощ с различна степен на увреждане и трайно намалена работоспособност на възрастни и
деца.
❖ На основание сключен договор през 2020 година между Фонд „Социална закрила“ към
МТСП и Община Сливен беше закупена техника за два от Центровете за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания -гр. Сливен във връзка с реализирането на програмата на
обща стойност 10 416.00лв. (десет хиляди четиристотин и шестнадесет лева), с която са
закупени 11 броя преносими компютри, 8 броя таблети и 2 броя мултифункционални
устройства.
И през 2020 година Община Сливен продължи работата си и по други ангажименти в
социалната сфера:
❖ През годината бяха издадени 785 броя карти за безплатно паркиране на лицата с трайни
увреждания въз основа на „Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства,
управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сливен”.
❖ Осигури дърва за огрев за отоплителния сезон на 270 лица с увреждания над 71%, живеещи
на територията й. Дърва за огрев получиха и ветерани, участвали във Втората световна война,
военноинвалиди и военнопострадали по 8 / осем / кубически метра за отоплителния сезон 20202021 г.
❖ Продължава адекватната и професионална методическа подкрепа, координация и контрол
на дейността на специализираните институции за социални услуги и социалните услуги в
общността, функциониращи на територията на община Сливен.
❖ Изготвяне на становища за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на
Община Сливен. За 2020 година становищата, внесени в Общинския съвет, са 205. Отпусната
еднократна финансова помощ на 174 лица в размер на 79 700 лв.
❖ През 2020 година Община Сливен прие бюджет в размер на 90 000 лева за фонда за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица
живеещи на семейни начала. Поради обявеното извънредно положение на 13.03.2020 заради
възникналата пандемия от COVID-19г., много от двойките, които проявиха интерес за
подпомагане от фонда, не можаха да кандидатстват, поради спрени или забавени процедури. За
цялата 2020 г. от бюджета на фонда са изразходени общо 53 807 лева. През годината са
кандидатствали 10 двойки. От подпомогнатите през 2020 г. двойки са родени 2 деца. През 2020
г. са родени и 5 деца, от двойки подпомогнати фонда през края на 2019 г.

През 2020 г. започна изпълнението на проекти, финансирани от Оперативни програми:
❖

Изграждане на два нови центъра в района на Дом за стари хора. Община Сливен има
сключен договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г. за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за
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лица с психична разстройства. С Решение на Общински съвет – Сливен е прието да се осигурят
финансови средства в размер на 271 488 лв. от общинския бюджет за съфинансиране на
дейностите по проекта. Разкриването на новите социални услуги ще разшири обхвата на
предоставяните социални услуги и ще осигури нови работни места.
❖ Изграждане на център за временно настаняване на бездомни лица и изграждане на
кризисен център. Центърът за временно настаняване на бездомни лица ще осигури подкрепа
лица, които са останали без дом и без възможност за самостоятелно справяне със ситуацията, в
която са изпаднали. Изграждане на кризисен център, който ще дава подслон на жертви на
домашно насилие. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Региони в растеж“. Предстои избор на изпълнител на СМР. Избран е доставчик на
оборудване.
❖ Изграждане на нов социален център за изоставени деца – в района на бившето училище
„Хаджи Димитър“, кв. “Клуцохор”. Центърът ще се изгради по проект от Министерство на
здравеопазването, финансиран от ОП „Региони в растеж“.
Осигуряване на патронажна грижа. Община Сливен изпълни проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания в община Сливен“. Дейностите се реализират в два
компонента – Компонент 2 - предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги
на потребителите до 2 часа дневно и Компонент 3- закупуване на стоки от първа необходимост,
закупуване на лекарства, заплащане на битови сметки със средства на лицата, заявили такава
необходимост. За периода на изпълнение от юни до декември 2020 г. по Компонент 3 са
подпомогнати с хранителни пакети и други услуги над 3 000 жители на община Сливен от 7
броя разносвачи.
През 2020 година по Компонент 2 са предоставени почасови интегрирани здравно-социални
услуги на 235 потребители от 20 домашни помощници.
През 2020 г. Община Сливен изпълнява различни проекти и програми, свързани със осигуряване
на заетост на различни категории безработни лица. Такива са: Национална програма
„Активиране на неактивни лица”, Регионална програма за заетост и обучение, Програма
„Обществено полезни дейности за любимия град”.
❖

Община Сливен е бенефициент по проект „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи в Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Ромска академия
за култура и образование“, Фондация „Регионален център за икономическо развитие“, Детска
градина „Звездица“ и Фондация „Здравето на ромите“ (ФЗР).
Община Сливен изпълнява една дейност по проекта -„Осигуряване на заетост“ на уязвими
лица, преминали обучение по професиите „Озеленител“ и „ Офис сътрудници“. През 2020 г.
бяха назначени 22 озеленители и 5 офис сътрудници. През месец септември Община Сливен
кандидатства пред управляващия орган на ОП РЧР за удължаване на проекта до края на 2021г.,
като се ангажира с осигуряване на работа на 10 лица на длъжност „Сътрудник социални
дейности“, считано от 01.01.2021 г.
Община Сливен води активна политика за гарантиране на достъпни и качествено
предоставени социални услуги както в домашна среда, така и в специализираните
институции и институции от резидентен тип. Разширява се мрежата от социални
услуги на територията на общината и се създават условия за устойчивост.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Според възможностите на местната власт за действия в сферата на здравеопазването,
Общината Сливен продължава активната си политика и в тази посока. Освен
дейностите в общинското здравеопазване, през 2020 година беше оказано съдействие на
държавните лечебни заведения във връзка с пандемичната обстановка.
Община Сливен беше най-големият дарител за изграждането на лаборатория за Ковид-тестове в
МБАЛ “Д-р Иван Селимински”. За нуждите на инфекциозните отделения бяха дарени
кислородни апарати. Направени бяха периодични дарения от консумативи за нуждите на
медицинските работници на първа линия. Извършваше се редовна и засилена дезинфекция на
вълзови обществените места в пиковите нива на епидемията. Бяха създадени Хранителна банка
в помощ на карантинираните и платформа за набиране на доброволци в извънредната
обстановка.
Дейности във връзка с КОВИД 19:
❖

През 2020 г. Община Сливен извърши многократна дезинфекция на всички детски градини,
ясли и социални заведения, както и на спирки и други обществени места в града и населените
места.
❖ Общината осигури за цялата година необходимите дезинфектанти и предпазни средства
(маски, ръкавици, шлемове, предпазни костюми и др.) за детски ясли, фелдшери и мед. сестри в
здравни кабинети в училища и детски градини, социални заведения, общинска администрация,
общински предприятия и др.
❖ По инициатива на Кмета на общината се поставиха 6 мобилни чешми със сапун за измиване
на ръцете пред църквите в града, а по-късно и на Централния кооперативен пазар - две мивки за
измиване и дезинфекция. Осъществявани бяха непрекъснати призиви към гражданите да
спазват препоръките за повишена лична хигиена, дистанция и носене на маски и необходимата
дистанция един от друг.
❖ Община Сливен раздаде 30 000 маски за многократна употреба,
осигурени от “Е.
Миролио” АД на детски заведения, социални заведения, училища, ДСП, ЦСМП, спортни зали,
общински предприятия, Областна Дирекция на МВР – Сливен, Районна служба пожарна
безопасност и защита на населението, Общинска администрация и др.
❖ Община Сливен дари предпазни престилки и маски на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 7
бр. кислородни концентратора на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 3 бр. на Военна болница –
Сливен. Община Сливен беше най-големият дарител за изграждането на лаборатория за Ковидтестове в МБАЛ “Д-р Иван Селимински”. За целта бяха отпуснати 25 000 лева.
❖ През месец март 2020 г. се създаде изолатор в кв. „Надежда“, който се използва при
необходимост за изолация на лица със съмнение на КОВИД 19, до пристигане на екип на
ЦСМП. Здравните медиатори отговарят за изолатора, като са на разположение 24 часа.
❖ През цялата година здравните медиатори разясняваха мерките за КОВИД 19, като
обикаляха с мегафони и раздаваха информационни брошури в ромските квартали, осигурени от
Национална мрежа на здравните медиатори.
❖ През месец юни 2020 г. Общината подписа договор с Министерство на здравеопазването
по изпълнение на проект “Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на
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заплаха на общественото здраве от COVID – 19”., чрез който се изплатиха допълнителни
средства на медиаторите, като работещи на първа линия с коронавируса.
❖ През месец април 2020 г. по инициатива на Кмета се създаде Хранителна банка в спортна
зала “Васил Левски”. Кампанията е под надслов „Заедно за теб!“ Целта е да се събират храни за
хората в тежко социално положение заради извънредната ситуация. Бяха обявени телефони на
мед. сестри от детски градини и училища на които в рамките на работния ден фирми и
граждани правеха заявки за дарения. Продуктите се даряваха приоритетно на хората, поставени
под карантина и на останалите без работа заради епидемията. Кампанията продължава и през
2021 г.
❖ В периода, когато бяха затворени детски градини, ясли и училища, Община Сливен
командирова медицинските работници в Хранителната банка, да приемат, пакетират и дават
хранителните пакети.
❖ Обявени бяха телефони на медицински сестри и психолози, които разясняват и оказват
подкрепа на хората по отношение на вируса.
❖ Мед. сестри и фелдшери бяха командировани в парк „Асеновец“ , парк „Юнак“ и Градската
градина, където разясняваха на гражданите за необходимостта от носене на маски, спазване на
дистанция и следяха за спазване на мерките за коронавируса.
❖ Община Сливен създаде платформа „Аз съм доброволец“ във връзка с епидемията от
КОВИД -19 и възникващата необходимост от кадри за оказване на помощ в лечебни заведения,
детски социални заведения и други на територията на Община Сливен. Договор за изграждане
на уеб- базираната система беше сключен на 26.11.2020 г .
❖ През месец ноември 2020 г. Общината организира и плати тестването за КОВИД 19 на
всички служители на Дом стари хора, ЦНСТ, ДПЛУИ -Селище Качулка и Защитени жилища.
На по късен етап РЗИ направи тестове и на потребителите им. Назначиха се допълнително
хора на граждански договори, във връзка с високия брой положителни тестове на КОВИД-19 на
персонала от ДПЛУИ Селище Качулка (санитари) и Домашен социален патронаж (разносвачи).
❖ През месец декември Общината съдейства на РЗИ за изготвяне на списъци с желаещи
медицински работници в училища, детски градини и ясли за поставяне на ваксина за КОВИД
19.
Други дейности в сферата на здравеопазването през 2020 година:
❖

През месец юли се проведе онлайн обучение от Министерство на здравеопазването на
трима здравни медиатори, които след проведен изпит и конкурс се назначиха от Община
Сливен за кв. „Надежда“, със средства от общинския бюджет на стойност 3 000 лв.
❖ През месеците април, юли и август 2020 г. се извърши трикратна дезакаризация на тревни
площи на редица обекти в общината. През месец май и октомври се извърши канална
дератизация на територията на град Сливен. Извършена е трикратна дезинсекция срещу комари
на открито в град Сливен и населените места.
❖ Ежемесечно е извършвана и подова дезинсекция на всички детски и социални
заведения и кметства в населените места (обработки срещу бълхи и хлебарки).
❖ През месец август 2020 г. се подписа колективен трудов договор между Кмета на
община Сливен и Синдикалните организации в сектор „Здравеопазване“, като страните се
споразумяха за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинските работници и
персонала на детски ясли и детска млечна кухня, считано от 01.07.2020 г.
❖ През месец януари 2020 г. община Сливен кандидатства по проект, финансиран от
Министерство на труда и социалната политика, чрез който осигури оборудване за пълноценно
изпълнение на работните задачи на здравен медиатор с нарушено зрение. Оборудването
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включва: лаптоп, преносимо четящо устройство със софтуеър, мултифункционално устройство
принтер, офис пакет, екранен четец. Оборудването е на стойност 9201 лв. с ДДС.
Община Сливен продължава с отговорността си към здравето и живота на хората и найвече на най-малките ни съграждани и надгражда постигнатото в тази сфера.

КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Културното ни наследство, следите, които оставяме днес в тази сфера, ни правят единен
народ и са гаранция за нашето бъдеще. Като българи сме длъжни да съхраняваме,
развиваме и предаваме на децата си богатата ни култура и традиции, защото те са найценният ресурс за запазване на идентичността ни и за развитие на туризма в Общината.
Културният календар на Община Сливен за 2020 година беше утвърден с Решение №
105/27.02.2020 г. на ОбС – Сливен. В него, както всяка година, бяха заложени редица прояви,
насочени към осигуряването и поддържането на културното многообразие в нашата община и
привличането на нови публики с различни възрастови, етнически и социални характеристики.

Годината беше богата и на множество годишнини от рождението на исторически личности от
Сливен, чието дело е оставило трайна диря в живота и историята не само на нашия град, но и за
цялата страна – 180 години от рождението на Хаджи Димитър; 85 години от рождението на
Дамян Дамянов; 95 години от рождението на Георги Джагаров; 135 години от рождението на
Стефан Македонски; 130 години от рождението на Мишо Тодоров; 175 години от рождението
на Аргира Жечкова; 130 години от рождението на Константин Константинов; 220 години от
рождението на Добри Желязков; 190 години от рождението на Панайот Хитов; 150 години от
рождението на Щилияна Панова; 200 години от рождението на Сава Доброплодни; 140 години
от рождението на Симеон Табаков и др.
За реализирането на Културен календар 2020 г. в бюджета бяха заложени средства в размер на
611 000 лв., в т. ч. средствата по фонд „Култура“. Предвид разпространението на COVID-19 и
необходимостта от спазване на редица противоепидемични мерки, беше налице обективна
невъзможност за провеждане на голяма част от проявите, които бяха отложени с поредица
допълнителни решения на Общински съвет – Сливен. В тази ситуация през лятото беше
извършена корекция на бюджета, с която средствата за реализиране на проявите от културния
календар бяха намалени с 433 000 лв.
В периода преди налагане на извънредно положение на 13.03. в пълна степен бяха
проведени следните прояви:
❖ 142 години от освобождението на Сливен от османско иго - 17.01.; премиера на новия
български филм „Диви и щастливи“ в Сливен - 20.01.; 147 години от обесването на Васил
Левски - 19.02.; 102 години от смъртта на Панайот Хитов - 22.02.; „Регионален събор на
маскарадните игри“ в с. Жельо войвода - 23.02.; 03.03. – Национален празник на Република
България и 142 години от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на
България от османско иго /1878 г./.
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В периода 13.03. – 31.12., съобразно действащите към момента на провеждане заповеди и
при пълно спазване на противоепидемичните мерки бяха проведени следните събития:
❖

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 135 години от
обявяването на Съединението на България на 06.09.; Регионален конкурс за рисунка „Обичам
моя роден град“ в партньорство с Община Ямбол /проведено награждаване на 19.09. в Ямбол;
112 години от обявяване на Независимостта на Република България на 22.09.; Национален
фестивал на детската книга в периода 23 – 25.09.; Осми национален конкурс за поезия „Дамян
Дамянов“ /проведено награждаване на 21.10./; Национален детско-юношески театрален
фестивал „Сцена под Сините камъни“ в периода 23 – 25.10.; Общоградски конкурс за рисунка
„Аз и моят град“ /проведено награждаване на 21.10./; Национална изложба изобразително
изкуство Сливен‘2020 и връчване на награда „Сирак Скитник“ /проведено награждаване на
23.10./; Национален ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект
„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“, посветен на 180-годишнината от
рождението на сливенския войвода и борец за свобода Хаджи Димитър /проведено
награждаване на 24.10./; Международен планински маратон „Хайдушки пътеки“ на 24.10.;
Димитровден – празник на Сливен в периода 20 – 26.10. /включително връчване на ежегодните
годишни награди на Община Сливен за 2020 г./.
Предвид повторното въвеждане на по-строги противоепидемични мерки настъпването на
Новата 2021 г. беше отбелязано с фойерверки от Хамамбаир и поставяне на празнична украса в
града.
През периода на пълната забрана за провеждане на прояви на официалната интернет страница
на Община Сливен в специален раздел за култура бяха помествани различни материали –
записи на концерти, представяне на книги, театрални спектакли, виртуални обиколки на
галерии и музеи, презентации и статии, разработени от музейните специалисти по повод
различни исторически годишнини и други бележити дати.
❖ Заради епидемичната обстановка бяха отменени всички традиционни събори и масови
мероприятия по селата, които бяха включени в културния календар, планирани след 13 март.
Осезаемо ограничени бяха и посещения в читалища, театри, музеи и галерии. Проведоха се
ритуали по поднасяне на цветя, по повод националните празници, при спазване на всички
наложени мерки.
Въпреки тежката икономическа година и необходимостта от осигуряване на
непредвидени средства за социални и здравни разходи, Община Сливен
направи
необходимото да запази баланс и осъществи почти на 100% планираните бюджети в
областта на културните институти.
❖

Субсидиите на ДТ „Стефан Киров“ и ДКТ- Сливен са преведени по сметките на театрите.
За ДТ - 50 000 лв., плюс 2 000 лв. по решение 254. За кукления театър - 30 000 лв. Общинската
субсидия за подпомагане дейността на читалищата беше в размер на 15 000 лв. Общински фонд
“Култура“ също получи средства и осъществи 2 сесии. Средствата за ОбФ „Култура“ бяха 26
272лв / 6272лв. преходен остатък / и допълнителни 2 420 лв. по 254 решение. Общинска
администрация работи в добро сътрудничество с всички културни институти и граждански
организации, потърсили съдействие.
❖ През 2020 г. бяха вложени средства в ремонтни дейности, с оглед осигуряване на условия за
работа на служителите и комфорт за посетители в общински сгради. През летните месеци,
когато противоепидемичните мерки позволяваха няколко читалища, кандидатствали по
решение 254, също получиха подкрепа.
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❖

През 2021 г. Общинска администрация планира да продължи сътрудничеството си с всички
общински и регионални културни институти, читалища и неправителствени организации,
допринасящи за качествен културен облик на общината. В бюджета на Общината ще се заложат
допълващи субсидии за театрите и читалищата, както и средства за Общински фонд „Култура“
и ремонтни дейности на общински сгради/обекти в областта на културата.
Във връзка с опазване на културно-историческото наследство на община Сливен през
годината са извършени следните дейности:
❖ През 2020 г. приключи най-важният етап от спасяването на Паметника на Шести
артилерийски полк - отлята е от месинг и вече е монтирана реплика на фигуралната композиция
на Паметника на Шести артилерийски полк. Средствата са общо 23 772 лв. За изграждане на
терена около паметника са необходими около 43000 лв. За реставрация на постамента почистване на камъка, реставрация на буквите на 379 имена на загиналите, са необходими 15
000 лв.
❖ Изпълнена е процедура във връзка със Законa за културното наследство, за предприемане
на действия по конструктивни консервационно-реставрационни и ремонтни работи, по
отношение на състоянието на НКЦ „Училищна сграда /училище Аргир Димитров/, ул. „Аргир
Димитров” № 48, сега ул. „Георги Икономов”. Избран е изпълнител за възстановяване на
покривната конструкция.
❖ През 2020 г. бяха ремонтирани и възстановени военните паметници в селата Самуилово,
Трапоклово, Голямо Чочовени, Малко Чочовени, Селиминово и Горно Александрово, като
средствата в размер на 8 600,00 лева бяха отпуснати с Постановление № 219/05.09.2019 г. на
Министерски съвет.
❖ Възстановени са три военни паметника: в с. Николаево, в с. Желю войвода и в гр. Кермен,
като ремонта е на стойност 2 600 лева, отпуснати с Постановление № 160/24.07.2020 г. на
Министерски съвет.
Културно-историческото ни наследство е важно за цялата страна и може да бъде
привлекателна дестинация за туристи чужденците. Развитието на културния туризъм
може да даде нови приходи и работни места в Общината.
Затова и през 2020 г. продължихме да работим за:
❖ Активно взаимодействие с културните институти на Сливен. Те са богатство, което
можем да използваме по-ефективно. Ще работим за подобряване на връзката на тези институти
с образованието, за да предложим на повече млади хора досег с културата и стимул за развитие
на духа;
❖
Стартира проектът за Обновяване на къщите-музеи - обекти от национално значение.
Едно от големите архитектурни и наситени с история богатства на Сливен, са къщите-музеи
на Хаджи Димитър, на Добри Чинтулов и на Сливенския бит. Работим по реализиране на
проект за реставрация и укрепване на къщите, така че да ги направим още по-атрактивни и да
ги съхраним за поколенията след нас.
❖
Стартира проектът за реконструкция на Първата текстилна фабрика, с който ще я
превърнем в пълноценен и атрактивен музей, като ремонтираме частта, която не се ползва в
момента и изградим достъпна среда
Важно за нас е изграждането на културни мостове с европейски културни центрове и
градовете-побратими на Сливен и привличане на средства по европейски програми и
проекти. Работим за приобщаване на местната общност към значими културни
събития, разширяване социалния ефект от културните прояви не само в града , но и в
селищата на общината.

23
Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и
обхваща мандат 2019 – 2023 година.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2020 г.

ПОВИШАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА, МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ТУРИЗМА

В съвременния свят здравословният начин на живот и свободното време са все по-ценени.
Възможностите за спорт и отдих са все по-важни характеристики на модерните градове.
Затова през 2020 г. не спряхме да създаваме условия за спортуване и атрактивни мероприятия
за свободното време.
Започнахме да изпълняваме планираните мерки за подобряване качеството на живот,
сред които:
❖

Ремонт на спортен комплекс “Асеновец”. Залата е изцяло обновена, създадени са
отлични и модерни условия за спорт. Сградата беше в много лошо състояние от години.
Ремонтът беше направен със средства, осигурени от правителството.
❖ Ремонт на плувния басейн на 12 ОУ. Стартирахме първият етап от ремонта на 25метровия плувен басейн и беше взето решение обектът да се стопанисва от Общината.
Направените инвестиции са за развитието на плувния спорт при малките деца и възрастните.
❖ Възстановяване на притегателната сила на Хамам баир. Продължихме с мероприятията
по възстановяване на инфраструктурата на Хамам баир, чрез които да създадем нови условия за
активен отдих и спорт на гражданите и гостите на Сливен.
❖ Изградихме нова отоплителна система на спортна зала “Младост”. Извършихме ремонт
на зала „Младост“ и подобрихме отоплителната система, за да тренират нашите деца в
комфортни условия.
❖ Надграждане на възможностите за провеждане на събития на открито в крепост
Туида. Получихме финансиране по проект, в който е заложено изграждане на
многофункционална сцена и разширяване на трибуните, за да може това емблематично място да
привлича повече събития за сливенската публика.
❖ Изградихме площадка за скейтборд. По поречието на р. Асеновска в района на пазара
изградихме площадка за любителите на скейтборда.
❖ Осигурихме финансови средства за основен ремонт и обновяване на лифта за
Карандила. Получихме финансиране по проект в който е заложен основен ремонт на въжената
линия с нови машини, ново въже, нови седалки, така че да гарантираме функционирането й
занапред и да направим Карандила още по-атрактивно място за отдих.
❖ През 2020 година Сливен беше домакин на третия етап от 67-та колоездачна обиколка на
България. След прекъсване от две години нашият град отново събра колоездачи от страната и
света.
Продължаваме да надграждаме и да създаваме условия за спортуване и атрактивни
мероприятия за свободното време на децата и всички жители в общината. Работим
активно за обогатяване на спортния календар всяка година.
Основна цел за развитието на туризма през 2020 година е реализиране на конкретни дейности
за привличане на повече туристи в Сливен и региона, удължаване на техния престой,
увеличаване на посещаемостта на културно-историческите и природни обекти и създаване на
нов и по-атрактивен имидж на град Сливен като туристическа дестинация.
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С оглед на възникналата епидемиологична обстановка в страната заради Ковид-19 през 2020
година, голяма част от предвидените събития и дейности не се състояха или не се проведоха по
предварително заложения план.
По различните направления свързани с туризма беше извършено следното:
1. Ежедневно актуализиране на общински сайт за туризъм /infotourism.sliven.bg/, допълване с
нова информация и допълнителна обработка за по-атрактивна визия.
2.

Издадохме нова пътна карта на Сливен с туристическите обекти в града

3.

Участвахме в Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2020“;

4. Получихме отличия за 2020г.: Първо място за Крепост Туида в конкурс, организиран в
рамките на Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2020“, в категория
„Туристическа програма извън стандарта“ за програмата „Един ден в средновековния град“
5. Крепост Туида взе участие в International Ecotourism Society Awards в категория „Най-добър
екомузей“ и категория „Най-добър устойчив тур / програма“;
6. Изготвени и излъчени бяха филми за туристическите ресурси на Сливен и ПП „Сините
камъни“ по БНТ 1 в предаването Туризъм.БГ
7.

Участие в V Годишни награди на Министерството на туризма за 2020 г.

 Категория „Туристически обект“
 Категория „Специализиран туризъм“
 Категория „Изборът на българите“
8. Активно направихме реклама на туристическите програми „Ваканция в Сливен” и „Тийм
билдинг в Сливен“ и др., които бяха представени пред туроператори от страната и чужбина по
време на туристическите изложения, както и чрез електронната поща до потенциални
партньори.
Реализирахме множество други дейности свързани с рекламиране на Сливен, популяризиране и
провеждане на кампанията „Стани приятел на Сливен“, организиране на събития и концерти на
крепост Туида с външни участници и организации.
Организирахме събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма:
м. септември - Национален фестивал на детската книга, който се провежда от 1999 г. Основен
организатор: Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на
културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Ротари клуб и др.
м. септември - Планински маратон Сливен 2020 - Сливен е домакин на състезание по
планинско бягане и колоездене. Организатори: Община Сливен, Планински маратон
м. септември - Фестивал на винарите ”Вино и творчество“ 2020, организатори: Община Сливен
и Обществен дарителски фонд.
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ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

Създаването на условия за ускорено икономическо развитие е приоритет в работата ни
от първия ден на мандата. Всички статистически показатели се подобряват през
последните четири години.
През изминалата 2020 година:
❖

❖

❖

❖

❖

Продължи дейността по проучване на възможности за инвестиции, най-вече по
основното направление на локация, а именно теренът на летище „Бършен” и
индустриалната зона на града.
Проявен беше интерес от страна на Българо-китайска промишлена палата за
сътрудничество и инвестиции. С решение на Общински Съвет се даде съгласие за
подписване на бъдещо споразумение за конкретни действия.
На етап финализиране е процедурата за присъждане на клас В за инвеститор в
съответствие с Наредбата за сертифициране на инвестиции клас В на Общината –
Дружество „Вивалукс”, което ще е първото постигнало този успех и ще се възползва от
привилегировани условия за разширяване на икономическата си дейност.
Пандемичната ситуация ограничи много дейностите по международно сътрудничество.
Въпреки това, чрез конферентни връзки се проведоха онлайн срещи за обсъждане на
участие в проект за градска среда, инфраструктура и транспорт с побратимената
Община Мелитопол, Украйна.
Във видео връзка между кмета на Сливен и кмета на побратимената Община Текирда,
Турция, се поеха ангажименти за скорошна среща между ръководствата на двата града,
веднага след като пандемичната обстановка позволи това, за да се активизира
сътрудничеството, да се инициират проекти – двустранни и трансгранични с участието
на гръцки общини, в рамките на партньорството между РАО Тракия и турската
асоциация Тракия Кент.

За да продължим да променяме Сливен и да постигнем повече за хората тук, продължихме
да работим активно за:
❖

Разширяване на пътя Сливен – Ямбол. Сливен и Ямбол са двата най-близки областни
града в България. С разширяването на пътя с още две ленти ще се постигне по-комфортно, побезопасно и почти наполовина по-бързо придвижване от единия до другия град. Това на
практика ще създаде една икономическа зона, която заедно с околните населени места ще има
население от близо 300,000 жители. От АПИ са разработили първите идейни проекти по
трасето.
❖ Маркетиране на потенциала на общината, като място за живот и бизнес, основно чрез
изграждане на системен образ, разпространяването му и по - активна роля на администрацията,
основно в чужбина – партньорски градове, финансовия принос и хоризонтални програми на ЕС
и Европейско икономическо пространство;
❖ Повишаване на качеството на човешките ресурси чрез активна политика в сферата на
училищното образование, особено след засилване на функциите на Общината по отношение
управлението на училищната мрежа и засилване на диалога професионални училища – висши
училища в Сливен – бизнес – община ;
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❖

Поддържане на информационна база данни за съществуващите обекти на територията на
общината с инвестиционен потенциал, съдържаща история, измерими показатели, статут,
предназначение, инфраструктурно обезпечение, потенциална употреба самостоятелно или в
съчетание с други обекти.
Като основни обекти – средоточие на инвестиционен потенциал, представихме:
❖
❖
❖
❖
❖

Индустриален парк „Бършен”;
Природен парк „Сините камъни” и местността „Карандила”;
Сливенски минерални бани;
Обекти с предишно военно предназначение, прехвърлени като собственост на общината;
Различни общински имоти (незастроени и застроени терени), сгради на граждански
обекти, които не се ползват по предназначение като училищни сгради, публични учреждения,
складове и други.

През 2020 г. са постигнати основните цели, заложени в плана относно използване на
Европейските фондове и програми.
❖

Подписан е договор за безвъзмездна помощ за последния проект от Инвестиционната
програма на Община Сливен 2014-2020.
❖ Подадено и одобрено е проектно предложение по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, „Интегриран проект за развитие на
туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“
❖ Подадени и одобрени са 3 проектни предложения по ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., като са сключени договори за финансиране на социални услуги.
В допълнение към поставените цели, е:
❖

подаден и изпълнен проектът за ремонт на сградата на Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“ по Програма „Красива България“;
❖ одобрен е проект с водещ партньор Национален доверителен екофонд за инвестиции в
сферата на околната среда в партньорство с други български общини;
❖ подаден е проект за ремонт на фасада и подмяна на дограма на ДГ „Елица“ към
Американското посолство в България;
❖ през 2020 г. се сключиха договорите с изпълнителите на строително-монтажни работи и
строителен надзор за благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Дружба“,
„Сини камъни“ и „Българка“. Проектът „Градска среда – 2“ е финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като договорът за безвъзмездна помощ е сключен в
началото на 2020 г.
❖ приключиха част от дейностите по проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“,
свързани с въвеждане на мерки за достъпност на спирките, монтаж на 40 нови спирконавеса и
монтаж на 3 пункта за почивка на водачите. Стартира изграждането на велоалейна мрежа по
основните булеварди в града.
❖ приключи основният ремонт и доставката на оборудване в 4 детски градини, финансирани
по проект на ОПРР 2014-2020, както и проект по ОПОС 2014-2020 г. за укрепване на свлачище
в селище Качулка.
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РЕД И СИГУРНОСТ

Повишаването на сигурността в общината е гаранция за спокойствието и безопасността
на жителите и безопасност съхраняване на изграденото.
През 2020 г. бе надградена интегрираната система за видеонаблюдение в Община Сливен с
поставяне на 14 броя нови камери в Парк „Асеновец”. Те бяха присъединени към вече
изградените 192 броя които се наблюдават 24 часа от Контролно-техническия център на
Общинска охрана. Има патрулни екипи, които при подаден сигнал от Центъра реагират и
предотвратяват вандалски прояви по паркове, детски градини и др. През годината патрулите са
реагирали на 135 подадени сигнала и са установени извършители на 4 броя вандалски прояви.
Само за м. 01.2021г. в резултат на изграденото видеонаблюдение в парк „Асеновец“ и със
съдействие на органите на МВР са разкрити 3 броя вандалски прояви
Във връзка с програмата за осигуряване на охрана на земеделската продукция.
От 2017 г. ръководството на Община Сливен финансира и възлага на ”Общинска охрана и
СОТ-Сливен“ ЕООД реализацията на охрана на селскостопанската продукция на територията
на Общината за малките населени места. За 2017 г. проекта бе експериментален, като за 2018 г.
и 2019 г. моделът на организация бе усъвършенстван и разширен и общо центровете за охрана
от 3 броя през 2017 г. станаха 5. Обхватът на охраната беше реализирана в 36 населени места с
25 охранителя. Бяха обхванати всички села в равнинната част на Община Сливен. Подобри се
координацията между кметовете на малките населени места, патрулните екипи на „ Общинска
охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД и полицейските екипи на РУ- МВР гр. Сливен.
През 2020 г., независимо от проявеният голям интерес от кметовете и стопаните на
малките населени места, охраната не беше осъществена. Основна причина е въведеното
извънредно положение и въведените противоепидемични мерки по отношение на Ковид – 19 и
необходимостта от оптимизиране на разходите.
През годината бяха проведени операции на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ЕООД,
съвместно с Полицията както следва:
❖ по отношение на управлението на велосипеди в пешеходната зона - 142 бр. операции.
При нужда е взето допълнително отношение от охранителите за преустановяване на
подобни действия от групи деца. Данни бяха подавани към органите на полицията.
❖ по отношение на разхождането на кучета на нерегламентирани места 64 бр. операции.
През отчетния период на 2020 г дейността на „Общинска охрана и СОТ-Сливен”ЕООД по
спазване на обществения ред, опазване на общинското имущество и оказване на
съдействие на Община Сливен и други институции се състоеше в:
1. Охрана на всички културни, спортни и други мероприятия организирани от Община
Сливен съобразно културния и спортен календар за 2020 г.
2. Охрана на детски площадки, градини и училища.
3. Денонощно реагиране чрез КТЦ на сигнали на граждани за дупки по пътната настилка,
паднали мазилки от сгради , безстопанствени коне , кучета и др. Като в последствие обектите се
охраняват до извършване на конкретни действия от оторизирани служители на Община Сливен.
Реакция от центъра за онлайн-видеонаблюдение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

През 2020 г. бяха завършени редица инфраструктурни проекти, финансирани със средства от
държавния или общински бюджет, както и със средства от Европейските фондове.
Административната работа, която паралелно вървеше през предишния мандат на управление,
показа своите резултати през 2020 г., чрез приключването на дългогодишно чакани обекти в
областта на пътната инфраструктура, Националната програма за енергийна ефективност и
облагородяването на градската среда. Паралелно с инвестирането в инфраструктура успешно
се изпълняваше Планът за финансово оздравяване на общината и постигането на по-висока
ефективност на бюджетните разходи.
Физическото изпълнение на сключени договори за строителство, доставки и услуги върви
успоредно с административната работа по подготовка на нови проекти и провеждане на
обществени поръчки за избор на изпълнители, с цел реализацията на обекти, получили
европейско, държавно или друго финансиране.
Очаква се през 2021 г. изпълнението на инфраструктурни обекти да продължи с
благоустрояването на бул. „Хаджи Димитър“, ремонт на улична мрежа и тротоарни настилки,
строеж на нови сгради за предоставяне на социални услуги и други обекти, предвидени в
Капиталовата програма на общината.
Работи се последователно по Програмата за управление, която предвижда конкретни дейности
за постигане на всеки от приоритетите, които са свързани както с изпълнение на основните
функции на общинската администрация, но също така и дейности, които стимулират
качественото израстване на администрацията и изграждане на трайни партньорства.
Управленската ни визия е базирана на добрите практики на съвременно административно
управление. Тя е ангажирана с изграждането на съвременна, компетентна общинска
администрация, която в перспектива да се превърне в основен мотор за динамично развитие на
общината.
При работата ни по Програмата за управление са отчетени многобройни предложения от
граждани на общината, препоръките на политическите сили, представени в Общинския съвет.
Градивността на отправените предложения, демонстрира обща загриженост за успешното
развитие на Община Сливен. Всички предложения са взети предвид с дълбоко уважение и
искрено убеждение за ефективно партньорство при реализирането на всички проекти.
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