ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПРОГРАМА НА
ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2005 ГОДИНА
През изминалите две години от мандата в общината продължиха да се
утвърждават позитивните тенденции на развитие в икономиката и социалната сфера.
Дейността на общината беше насочена главно към изпълнението на основните
задачи и приоритети, свързани с финансовата стабилизация и ефективното управление на
ресурсите.
Основните резултати, които бяха постигнати, се свеждат до следното:
На основата на постигнатите положителни резултати в икономиката се създадоха
условия за изпълнение и преизпълнение на планираните общински приходи.
Постигнато е нарастване на общинските приходи спрямо деветмесечието на 2003
година с 51 на сто, в т.ч.: собствените приходи – 16.4 на сто, общинските такси –
34 на сто и др.;
Осигури се добра финансова ликвидност. Общината своевременно разплащаше
задълженията си към доставчиците на стоки и услуги, като не допусна просрочени
задължения;
Постигна се нарастване на бюджетните разходи спрямо деветмесечието на 2003
година с 59,9 на сто, в т. ч.: в сферата на - образование с 32,7 на сто,
здравеопазване с 46,9 на сто, социални дейности с 123,6 на сто, културата с 86,3 на
сто и благоустройствено комуналните дейности с 55,8 на сто, като се осигури
нормално функциониране на заведенията и дейностите;
За реализиране на инвестиционната програма на общината се извършиха
капиталови разходи общо за наблюдавания период в размер на 5736927 лв. В
сравнение с деветмесечието на 2003 година капиталовите разходи нарастнаха с 2,1
пъти;
Осигури се ритмичното и безпроблемно обслужване на общинския дълг. В края на
месец октомври 2005 година неговият размер беше сведен до 2128676 лв. или с
1530324 лв. по-малко в сравнение с 2003 година;
Подобри се структурата на бюджетните разходи, като относителният дял на
материалната издръжка и капиталовите разходи представлява 54,5 на сто от общия
обем на бюджетните разходи, като е нарастнал спрямо деветмесечието на 2003
година с 10,8 пункта;
Средствата за участието на общината в национални и общински проекти със
социална насоченост и опазване на културно-историческото наследство на
общината,
в т.ч.: - Проекта “Красива България”, Програмата “От социални помощи към
осигуряване на заетост”, Проекта “Защитено жилище за хора с ментални
увреждания” нарастнаха спрямо 2003 година с около 4 пъти.
Определящо начало в дейността на общината беше разработването на мерки
и прилагането на подходи отнасящи главно до:
Създаване на необходимите предпоставки за разработване и изпълнение на
бюджет, осигуряващ успешното развитие на общината, на нейната социална и
инжинерна инфраструктура;
Разширяване на дейностите, свързани с финансовата децентрализация на
общините. В началото на 2005 година на общината бяха възложени функции и
правомощия по администрирането на местните данъци и такса “Битови

отпадъци”. В резултат на новата организация на администриране и
контролиране на местните данъци и такси, постъпленията от собствени
приходи се подобриха, като само от недобори за минали години в бюджета
постъпиха допълнителни приходи в размер на 777000 лв.;
Привеждане в съответствие с нормативните документи на наредбите на
общината, в т.ч.: за местните такси, съставянето и изпълнението на бюджета и
др. Изготви се Методика за калкулиране себестойността на услугите,
предоставени от общината.
Приемане на Програма за управление на общинската собственост в частта й за
приватизацията. Извършване на инвентаризация на наемните договори за
общинските терени, сгради и имущества. Приемане на решение за по-доброто
стопанисване и управление на Общинския горски фонд;
Разработени са проекти за поддържане на инжинерната инфраструктура,
финансирани по Програмата ИСПА, проекти финансирани от Социално
инвестиционния фонд, по Програмата САПАРД, Интеррег ІІІС и други.
Общината е кандидатствала за финансиране на над 70 идейни проекта в
областта на образователната, социалната структура, туристическата и
транспортна инфраструктура.
Изготви се актуализация на стратегията за развитие на общината за периода
2000-2006 г. в съответствие с националните приоритети за същия период.
Разработи се Общински план за развитие за периода 2000-2006 г. съгласно
изискванията на Закона за регионалното развитие.
Разработи се стратегия за развитие на общинските фирми със 100% общински
капитал.
От началото на мандата до момента в Общината са проведени 47 на брой
конкурса за служители в общинската администрация. В резултат на тях по
трудово правоотношение са назначени 6-ма служители, а на държавна служба
са постъпили общо 32. В 9 от случаите не е избран кандидат и конкурсите ще
бъдат или вече са насрочени наново.
Обявяването на конкурсните длъжности задължително става: в един местен
вестник; в сайта на Общината; в регистъра на административните структури
към МС и на информационното табло в Центъра за информация и
административно обслужване на гражданите.
Конкурсното начало, като практика, трайно вече е наложено в община
Сливен. Това показват и резултатите от самите конкурси. А това, че са
проведени конкурси, при които не е избран кандидат, говори ясно , че те не се
провеждат проформа. Към конкурсните комисии се привличат и външни лица
като изпитващи участници или наблюдатели, чието експертно и
бизпристрастно мнение е от голямо значение за прозрачността им. Всички
новоназначени служители задължително минават курс на обучение към
Института по публична администрация и европейска интеграция .
Подобрява се работата в информационното обслужване на община Сливен.
Значително подновената и окрупнена елктронна техника дава своите резултати:
ü Смененият програмен продукт АКСТЕР заработи с по-добри параметри от
предходния, има повече полета за разширяване във всички области на
административното обслужване на гражданите. Той е значително по-евтин
от предходния по първоначално закупуване, а безплатната му поддръжка
спести на общината сума в годишен размер на $ 20 хиляди. Чрез него се
осъществява контрол на изпълнение на сроковете за отговори на молби,
жалби, писма и сигнали на граждани; следи се за своевременното издаване
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на удостоверения, разрешителни, регулаторни и лицензионни документи,
изпълнението на заповедите на кмета и решенията на Общинския съвет.
ü Собствената програма за пропускателен режим в общинската
администрация спря донякъде безразборното разкарване на граждани из
общинските канцеларии и кабинети, но тук има още какво да се желае и то
най-вече в самосъзнанието на общинските служители и на гражданите.
Този режим е една добра антикорупционна практика.
ü Новата автоматична телефонна централа доведе до по-добра
комуникативност и значително снижи разходите за телефонни услуги.
ü Електронната страница на Община Сливен, по външно мнение, става една
от най-добрите сред общинските администрации и беше номинирана за
сайт на седмицата в бр. 34 –ти на в-к „Светът на мрежата”. В момента
същата се пуска с превод на английски език.
ü Изградени са ИНТЕРНЕТ връзки в Центровете за административно
обслужване в кварталите „Надежда”, „Дебелата кория” и „Речица”, както в
кметствата Жельо Войвода, Гавраилово и Кермен. Предстои свързването им
в деловодната система АКСТЕР на Общината, което ще сложи началото на
работа на едно гише и за там.
Бяха проведени курсове за компютърно обучение на общински служители,
кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в тях. Проведени
бяха и три двудневни семинара по различни тематики за същите. Продължава и
чуждоезиковото обучение на служители от общинската администрация.
През двете години на сегашното управление бяха утвърдени за пръв път:
Инструкция за деловодната дейност в община Сливен и Вътрешни правила за
работна заплата. В новият Утройствен правилник на община Сливен всяка
структурна промяна се отразява и се публикува в сайта на общинската
администрация.
Община Сливен бе една от първите, която откликна на новите
предизвикателства на времето. В нейната структура бяха създадени две
стратегически дирекции: Международно сътрудничество и евроинтеграция, в
чиято дейност също за пръв път е включен отдел, занимаващ се с етническите
проблеми на малцинствените групи: това е отдел „Интеграция и социална
адаптация на етнически малцинства”. Другата дирекция е: „Строителство,
екология и управление при кризисни ситуации”, която бе създадена веднага
след публикуването на Закона за управление при кризи.
За всичко това на тазгодишната среща на местните власти Община Сливен беше
удостоена от Фондация за реформа в местното самоуправление с третото място за
Община новатор и наградена със сертификат на Софтуерна група Акстер.
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ПРИХОДИ

ПОКАЗАТЕЛИ

A
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Собствени приходи
Имуществени данъци
- данък върху недвижими имоти
- данък върху наследствата
- данък върху превозните средства
- данък при придоб.на имущество по дарения и възмезден начин

§§
01

13-00
13-01
13-02
13-03
13-04

- пътен данък
Данък върху добавената стойност
- данък върху добавената стойност при сделки в страната

13-05
14-00
14-01

- данък върху добавената стойност при внос
Акцизи
- акциз при сделки в страната
- акциз при внос
Други данъци
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
- вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции

14-02
15-00
15-01
15-02
20-00
24-00
24-01

ОТЧЕТ
30.09.2003г.

ОТЧЕТ
2004 Г.

1

2

ОТЧЕТ
% 2005 г.
30.09.2005г. към 2003 г.
3

16159763 30829885

4

24393519

151,0%

6678013
2381445
449238
717
637195

9490178
2797592
634835
17750
792299

7775639
1991190
516812
168
657065

116,4%
83,6%
115,0%
23,4%
103,1%

669532
624763
0

808401
544307
0

817145

122,0%

0

0

0

4296568
400860

6692586
1056756

97588
5686861
653299

0

132,4%
163,0%

1000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

24-04
21658

251282

115395

532,8%

- приходи от наеми на имущество
- приходи от наеми на земя
- приходи от дивиденти
- приходи от лихви по текущи банкови сметки
- приходи от лихви по срочни депозити
- приходи от лихви и отстъпки от държ. и общ. ценни книжа
Общински такси
- за ползване на детски градини
- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

24-05
24-06
24-07
24-08
24-09
24-13

265325
36717
42651
11071
23438

421013
161984
97010
7663
117804

302817
55411
114659
12955
51062

114,1%
150,9%
268,8%
117,0%
217,9%

27-00
27-01
27-02

2685204
225858

3885668
380181

3597769
265614

134,0%
117,6%

43870

65993

108198

246,6%

94018

183166

172342

183,3%

61019
2107
1836714
2187
20881
58571
273779
19660
1163
45377
136020

127377
2505
2555558
6941
22269
123995
323362
13000
22160
59161
326860

151053
867
2265745

247,6%
41,1%
123,4%

4555
101754
334969
97210
21292
74170
266172

21,8%
173,7%
122,4%
494,5%
1830,8%
163,5%
195,7%

136020
149790

326860
137364

266172
69157

195,7%
46,2%

- за ползване на лагери и други по социалния отдих
- за ползуване на домашен социален патронаж и други общински
социални услуги

27-03
27-04

- за ползв.на пазари,тържища,панаири,тротоари,ул.платна и др.

27-05

- за ползване на полудневни детски градини
- за битови отпадъци
- за ползване на общежития и други по образованието
- за добив на кариерни материали
- за технически услуги
- за административни услуги
- за откупуване на гробни места
- туристически такси
- други общински такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
- конфискувани средства и приходи от продажби на
конфискувани и придобити от залог вещи
- глоби,санкции,неустойки,наказат.лихви,обезщетения и начети

27-06
27-07
27-08
27-09
27-10
27-11
27-15
27-16
27-29
28-00
28-01

Други неданъчни приходи
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

36-00
36-01

- получени застрахователни обезщетения за ДМА
- получени други застрахователни обезщетения

28-02

36-11
36-12

-287
360
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- други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
- внесен ДДС (-)
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия (-)
- внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-)

36-19
37-00
37-01
37-02

149790
0

137364
-25832

69084
-29273
-306

-25832

-28654

46,1%

37-09
-313

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество

40-00

- приходи от продажби на дълготрайни материални активи

40-02

- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи

40-03

- приходи от продажби на земя
Приходи от концесии
Приходи от лицензии
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

40-04
41-00
42-00
45-00

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната

45-01

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина

45-02

- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната

45-03

- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина

45-04

Взаимоотношения с централния бюджет
-обща допълваща субсидия
-обща изравнителна субсидия
-целева субсидия за капиталови разходи
-държавен трансфер на преотстъпени данъци

30-00
31-11
31-12
31-13
31-19

795763

1226768

1047398

131,6%

107850

74647

52542

48,7%

157475
530438
23770

221489
930632
25423

201127
793729
23981

127,7%
149,6%
100,9%

105161

59579

58358

55,5%

66055

42583

17677

26,8%

39106

16996

40681

104,0%

10797912 23210973
1822913 5599870
130000
515002
206563 2695331
8638436 14400770

15240059
2997294
1511900
341865
10389000

141,1%
164,4%
1163,0%
165,5%
120,3%
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Трансфери
-получени трансфери
-предоставени трансфери
-програми за временна заетост
-получени трансфери от извънбюдж. Сметки
Финансиране на дефицита
-емисии на общ. ценни книжа
-погашения на ОЦК
-временно съхранени средства на разпореждане
-остатък в лв.по с/ки от предходния период
-остатък в лв.по срочни депозити от предходния период
-наличност в лв.по с/ки в края на периода
-наличн. в левова равност.по валут.с/ки в края на периода
-наличност в лв.по срочни депозити в края на периода
-преводи на път

61-01
61-02
61-05
62-01

86-00
88-00
95-01
95-03
95-07
95-08
95-09
95-13

627129
355409
-69600
119664
221656

1556761
648883
-108300
283604
732574

1336960
661649
-70813
288024
458100

213,2%
186,2%
101,7%
240,7%
206,7%

-1943291
3000000

-3428027

40861

-2,1%

251760
8529204
500000
-6108472
-316988
-2802268
-12375

480,3%
363,4%

-4992060

-1000000
42636
4568324
1955976
-8529204

-2250000
-100750

-500000
34241

52422
2347097

122,4%
124,5%
12,3%
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РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ
ОБЩО

1
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2

в т.ч.:
издръжка капит.разх.
3

1891313

563422

138455

4

ОТЧЕТ 2004Г.

ОБЩО
5

118312

в т.ч.:
издръжка капит.разх.
6

3613136

1234007

114622

278369

7881113

1512799

58784 14062858

710767

240671

1066421

501474

2030872

1591057

941434

9000

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

7
92426

ОБЩО
8

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
9

10

к.8/к.2

к.9/к.3

к.10/к.4

11

12

13

3024948

1099385

130050 159,9%

195,1%

109,9%

231338

225671

187557

163,0%

163,6%

3764115

399722 10460278

3058153

173821 132,7%

202,2%

295,7%
105,3%

1406585

601524

77000

1043901

505499

9473 146,9%

210,0%

2586158

1449028

60200

2384793

905403

673796 223,6%

180,5%

375766

3885886

2588504

1146577

3164950

2256136

781377 155,8%

141,8%

207,9%

499999

8252

1924453

1084602

132525

1753754

1026626

167591 186,3%

205,3%

2030,9%

1329927

697666

618487

2802440

1452867

1325976

2245224

1659229

566393 168,8%

237,8%

91,6%

135000

135000

270000

270000

90000

90000

66,7%

66,7%

16125302

5856710

1188601 30829885

12675985

3234426 24393519

10787988

2502501 151,3%

184,2%

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ
РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ
ОБЩО ЗА ФУНКЦИИ

210,5%
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1. ФУНКЦИЯ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ
ОБЩО
1

Контролни държавни органи
Държ.и общ.служ.по изборите
Общинска администрация
Общински съвети

2

1887707
3606

в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО
3

559816
3606

Международни програми

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

1891313

ОТЧЕТ 2004Г.

563422

4

5

118312 3425219
170922
16995
118312 3613136

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО
6

1209687
7551
16769
1234007

7

8
37230
67876
92426 2700098
173384
46360
92426 3024948

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
9
10
11
12
13
19396
1041086
7419
31484
1099385

122182 143,0%
7868
130050 159,9%

186,0%
205,7%

103,3%

195,1%

109,9%

2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.

ОТЧЕТ 2004Г.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

ДЕЙНОСТИ

в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
13566
6307
21193
3437
29736
3235
219,2%
51,3%
Отбранит.-мобилиз.подготовка
48709
36832
111867
93081
69151
69151
142,0%
187,7%
Други дейности по отбраната
76180
71483
145309
134820
126784
115171
166,4%
161,1%
Др. дейн. по вътреш.сигурност
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ
138455
114622
278369
231338
225671
187557
163,0%
163,6%
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3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ

1

Целодневни детски градини
Специални детски градини
ППП на 6-годишни деца
Полудневни детски градини
Общообразователни училища
Профес. учеб.заведения
Спортно училище
Общежития
Столове
Други дейности за децата
Други дейности по образоването

в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх.
2
1860416
26567

3
526000
4540

59278
5611175

7426
900563

137848
29116

40977
4816

126173
30540

25025
3452

7881113

1512799

Международни програми

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

4
18051

ОТЧЕТ 2004Г.

ОБЩО

5
3319582
61549
292007
24317
37524 9607314
57556
3209
313821
48905
18000
233419
60085
26303
58784 14062858

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

в т.ч.:
издръжка капит.разх.
6
1167181
27480
165891
13025
2109533
8868
149337
12018
18000
51097
15572
26113
3764115

7

390991
2208

6523

399722

ОБЩО
8
2375170
41125
166106
14882
7034567
26541
280570
38190
11391
188881
35283
247572
10460278

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
9
10
11
12
13
731425
60397 127,7%
139,1%
334,6%
18004
154,8%
396,6%
75576
6558
25,1%
88,3%
1757220
86141 125,4%
195,1%
229,6%
4152
154200
7605 203,5%
376,3%
237,0%
8958
131,2%
186,0%
11391
38419
19678 149,7%
153,5%
4678
115,5%
135,5%
247572
3058153
173821 132,7%
202,2%
295,7%

4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ

1

Кожно-венерически диспансер
Детски ясли
Др.дейн.по здравеопазването

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх.
2
87500
484443
138824
710767

3
87500
125088
28083
240671

4

ОТЧЕТ 2004Г.

ОБЩО

5
207553
959926
9000 239106
9000 1406585

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

в т.ч.:
издръжка капит.разх.
6
207553
339857
54114
601524

7

ОБЩО

8
168000
62000 702291
15000 173610
77000 1043901

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
9
10
11
12
13
168000
192,0%
192,0%
290935
145,0%
232,6%
46564
9473 125,1%
165,8%
105,3%
505499
9473 146,9%
210,0%
105,3%

5. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ
ОБЩО
1

Програми за временна заетост
Общ.служба за социални услуги
Домове за стари хора
Домове за възраст.с ум.изост.
Домове за деца и млад.с ум.изост.
Дневни центрове за стари хора
Дн.центрове за деца и млад.с увр.
Дн.центрове за възрастни с увр.
Центрове за соц.рехаб.на инвал.
Защитени жилища
Домашен социален патронаж
Клубове на пенсионери

2
119663
5707
185375
369058
119613
8068
51666
5114
181348
20809

ОТЧЕТ 2004Г.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
292375
1993
291655
114
243,7%
1330
19288
2098
15294
2553
268,0%
192,0%
103353
350401
191967
30773 255943
158886
5930 138,1%
153,7%
211592
1093078
808885
1196554
427264
626001 324,2%
201,9%
38711
268536
100703
29427 171886
73467
143,7%
189,8%
4681
13912
8035
9596
5414
118,9%
115,7%
21274
74974
31887
69533
17911
21000 134,6%
84,2%
28230
21722
37723
12120
20865
808
13271
8286
8991
2406
175,8%
297,8%
35197
32363
17798
9926
98916
393300
237493
299740
185262
165,3%
187,3%
20809
3596
3596
10080
10080
48,4%
48,4%

Международни програми

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

1066421

501474

2586158

1449028

60200 2384793

905403

673796 223,6%

180,5%
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6. ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ

1

Контрол на дейн.по жил.стр-во
Водоснабдяване и канализация
Осветление
Др.дейн.по жил.стр-во и
рег.разв.
Опазване на околната среда
Озеленяване
Чистота
Др.дейно по БКС

ОТЧЕТ 2004Г.

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1356
1356
4885
4885
5463
5463
402,9%
402,9%
85054
979
81362 406308
1547
403401 511638
1274
510364 601,5%
130,1%
627,3%
362218
350756
11462 637285
637285
640135
637356
2779 176,7%
181,7%
24,2%
166832
75725
91495
1137306
110886

2242
23560
91495
1009783
110886

158814
49302

130755
41655
196355
74826 1723807
744836

5750
35441
196355
1602236
105005

Международни програми

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

2030872

1591057

375766 3885886

2588504

112119

66413
64729
145016
1460094
631057 215167
56295
1146577 3164950

3214
60324
144328
1372582
31595
2256136

53067

39,8%
85,5%
158,5%
128,4%
215167 194,0%

143,4%
256,0%
157,7%
135,9%
0,0%

33,4%
0,0%

781377 155,8%

141,8%

207,9%

0,0%

7. ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ

1

Физическа култура и спорт
Спортни бази
Читалища
Музеи и худож.галерии с рег.х-р
Библиотеки с регионален х-р
Оркестри и ансамбли
Музеи и худож.галерии с мест.х-р
Радиотранслационни възли
Обредни домове и зали
Други дейности по културата

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

ОТЧЕТ 2004Г.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
31981
31981
14408
14408
86914
86914
275395
209952
65443 384214
366875
15168 442,1%
422,1%
194063
194063
361662
359478
2184 296071
291076
4995 152,6%
150,0%
155297
36648
2552 369891
121781
59898 329795
78318
117928 212,4%
213,7%
4621,0%
119033
47769
212651
86256
5000 160828
64069
3804 135,1%
134,1%
220489
11436
352846
29692
257805
17806
1800 116,9%
155,7%
33
5700
9970
239
7673
88
78,0%
266,7%
0,0%
9841
8799
1758
20727
7736
9870
2614
112,2%
148,7%
45490
45490
77943
77943
110442
62570
242,8%
137,5%
101508
75888
211387
159544
182648
128802
23896 179,9%
169,7%
499999
8252 1924453
1084602
132525 1753754
1026626
167591 186,3%
205,3%
2030,9%
941434

8. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ

1

Други дейн.по горско
стопанство
Транспорт и безоп. на движ.
Служби и дейн.по под.на
пътища
Общински пазари и тържища

ОТЧЕТ 2004Г.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

768708

337625

431083 1302872

504561

318524
144705
97990
Други дейности по икономиката
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ
1329927

275825

42699
144705

755879

84216
697666

755879
527665
216024
618487 2802440

321820
835082

321820
268689

881428

881428

206894
1325976 2245224

187292
1659229

798311

527665
192427
1452867

566393 108,6%

79,6%

131,4%

276,7%
0,0%
211,1%
566393 168,8%

319,6%

0,0%
0,0%

222,4%
237,8%

91,6%

9. ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ
ЛВ.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2003Г.
ДЕЙНОСТИ

1

Лихви по държ./общински/ЦК

ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ

ОТЧЕТ 2004Г.

ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005Г.

% 2005Г. КЪМ 2003Г.

в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх. ОБЩО издръжка капит.разх.
к.8/к.2
к.9/к.3
к.10/к.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
135000
135000
270000
270000
90000
90000
66,7%
66,7%
135000
135000
270000
270000
90000
90000
66,7%
66,7%
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ОТЧЕТ 9-МЕСЕЧИЕ 2005 Г. НА
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Функция 01: Общи държавни служби-130 050 лв.
§ 5100 Основен ремонт ДМА
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
• Преустройство на заведение за обществено хранене в
сградата на Община Сливен
§ 5200 Придобиване на ДМА
5201 Придобиване на компютри и хардуер
• Персонални компютри и аксесоари
• Хардуерна защита
5203 Придобиване на др. машини и съоръжения
• Мрежови комутатори-3 бр.
• UPS
• копирни машини• Телефонна централа- паричен салон
• Размножителна техника
5204 Придобиване на транспортни средства
• транспортни средства
5205 Придобиване на стопански инвентар
• Рекламно пано
• банкнотоброячна машина
• озвучителна техника
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
• временен обект ТДУ Сливен
§5300
• Корпоративна антивирусна защита
• Building manager
Функция 03: Образование-173 821 лв.
§ 5100 Основен ремонт на ДМА
• Основен ремонт ІІ котел-ІХ ОУ гр. Сливен
§5200 Придобиване на ДМА
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
• Нов санитарен възел училище с. Самуилово
• Разширение ОУ с. Тополчане
• Подмяна покривна конструкция на ЦДГ „Теменуга” гр. Сливен
• Нова ВОИ/вътрешна отопл. инсталация/ ОДЗ „Елица” гр. Сливен
Функция 04: Здравеопазване-9 473 лв.
§ 5200Придобиване на ДМА
Болничен комплекс гр. Сливен
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане
и грижи-673 796 лв.
§5100 Основен ремонт на ДМА
Нова ВОИ „Дом стари хора” гр. Сливен
Нова ВиК „Дом стари хора” гр. Сливен
Реконструкция и преустройство бл. 3 и 5а „Качулка”
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
• Нова ВОИ за ДЦДМУ кв. „Дрежба” гр. Сливен

• Нова ВОИ ДЦВУ кв. „Дружба” гр. Сливен
Функция 06: Жилищно строителство, БКС и
Опазване на околната среда-781 377 лв.
§5200 Придобиване на ДМА
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
• „В и К” ул. „Харкан” гр. Сливен
• ПСОВ Сливен-Калово стопанство
• ПСОВ Сливен-Реконструкция водна линия
• Улица кв. „Даме Груев” гр. Сливен
• Реконструкция канализация ул. „Ал. Стамболийски” гр. Сливен
• Канализация кв. „Надежда”
• Канализация ул. „С. Врачански” гр. Сливен
• Водоснабдяване СО „Кироолу”
• Топлопровод и АС /Абонатна станция/ ІІІ ОУ гр. Сливен
• Канализация ул. „Оборище”гр. Сливен
• Канализация ул. „Д. Добрев”гр. Сливен
• Отваряне ул. „Криволак” гр. Сливен
• Осветление м. „Табелите”
• Улично одветление бул.”Илинденско въстание” ЖП
надлез-ЖП гара
• Водоем с. Струпец
• Благоустройствени мероприятия в гр. Сливен и населени места
• Канализация ул. „Р. Даскалов и Т. Икономов” гр. Сливен
• Алеи гробищен парк
• Колумбарна стена в гробищен парк
• Изготвяне на ПСД за обекти:
1. Водоснабдяване на гр. Сливен
2. Канализация на гр. Сливен
3. ПУП ЦГЯ- Сливен
4. ПУП населени места Община Сливен
5. Изготвяне на ОУП на гр. Сливен
Функция 07:Почивно дело, култура и религиозни
дейности - 176 591 лв.
§5200 Придобиване на ДМА
5205 Придобиване на стопански инвентар
• Татами зала „Карате”
• Озвучителна уредба зала „Левски”
• Тенис маси-8бр
• Баскетболни к-ции
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
• Преустройство ИЗ „Сирак Скитник” гр. Сливен
• Читалища: с. Бяла
• Читалище ”Хр. Смирненски”
§ Регионален център читалища
• Читалище библиотека ”Зора”
• Зала „Сливен /бивша „Г. Кирков”/
Функция 08:Икономически дейности и услуги-566 393лв.
§5200 Придобиване на ДМА
•
Автогара и транспортни комуникации
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ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОД А 2003-2005 Г.

Наименование на Проектите

1. Гимназия "Добри Чинтулов"
2. Жилищна сграда на бул. "Цар Освободител" 3
3. Библиотека "Сава Доброплодни"
4. Жилищна сграда бул. "Цар Освободител" 1
ОБЩО

ОБЩО:
Наименование на Проектите
1. “По близо до природата”(екологично образователен)
2."Дни на Европа в Сливен край 2004" (информационни кампании)
3."Богатството на Сините камъни" (инфраструктурни и промоционални дейности, ПП Сините камъни)
4."Аква фил.нет" (екологичен, подобряване управлението на р. Тунджа)
5."Исторически музей" (инфраструктурен, ремонт и боядисване на фасада)
6."Църква "Св.Никола" ("Красива България", ремонт и боядисване на фасада)
7."Къща до Сливенска Митрополия"("Красива България", ремонт и боядисване на фасада)
8.Проект "Жилищна сграда ул."Цар Освободител 7" ("Красива България", ремонт и боядисване на фасада)
9."Бивша сграда на Балканбас" ("Красива България", ремонт и боядисване на фасада)
10."Сливен-Европейски перспективи и предизвикателства" (информационни кампании)

ОБЩО:

2003 година
левове
Общо
35 940,00
56 846
34 934
35 940

Вън. фин.
17 970,00
28 423
17 467
17 970

Община
Сливен
17970
28 423
17467
17 970

163 660

81 830

81 830

327 320,00
2004 година
левове

163
660,00
Вън. фин.

163660
Община
Сливен

21 168
378 678
185 200
31 950
34 306
32566
38156
45690
9000

19 012
378 678
176 800
15 975
17 153
16 283
19 078
22 845
9 000

2 156
0
8 400
15 975
17 153
16 283
19 078
22 845
0

1 104 034,00

838
484,00

265550

Наименование на Проектите

2005 година
левове
Общо

1."Създаване на заетост чрез строителство и ремонтни работи на детски площадки" (инфраструктурен)
2."Моят зелен, безопасен град" (провеждане на образователни кампании по безопасност на движението)
3."Възлагане на лесокултурна дейност по съэдаване и отглеждане на гори" (залесителни дейности)
4."Събиране на опасни отпадъци от бита (ООБ) на територията на гр.Сливен и с.Самуилово (екологичен)
5."Европа в Сливенския край - традиция с бъдеще" (информационни кампании)
6."Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алт.соц.услуги в общността" (социални дейности)
7."Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" (социални дейности)
8."Фамилни центрове за деца" (социални дейности)
9."Преустройство и реконструкция на жилищни блокове 5а и 3 с цел разкриване на 2специализирани
институции за хора с психически разстройства" селище "Качулка"
10."Филиал на ГПЗЕ "Захари Стоянов" ("Красива България" - ремонтни дейности)
11."Многопрофилна болница за активно лечение" ("Красива България" - ремонт и боядисване на фасада)
12."Сграда на читалище Зора" ("Красива България" - ремонт и боядисване на фасада)
13."Жилищна сграда на ул."Хаджи Димитър 2" ("Красива България - ремонт и боядисване на фасада)
14."Жилищна сграда на ул."Хаджи Димитър 1" ("Красива България - ремонт и боядисване на фасада)
15."Жилищна сграда ул."Цар Освободител 30" ("Красива България - ремонт и боядисване на фасада)
16."Жилищна сграда ул."Цар Освободител 32"("Красива България - ремонт и боядисване на фасада)
17."Жилищна сграда ул."Цар Освободител 15а"("Красива България - ремонт и боядисване на фасада)
18."Жилищна сграда ул."Цар Освободител 8, 8а, 8б"("Красива България - ремонт и боядисване на фасада)
19."Придобиване на професионални умения в пчеларството и строително ремонтни дейности"
20."Да работим там, откъдето сме" ( Зелено училище с. Ичера, инфраструктурни дейности и създаване на
заетост)
ОБЩО:

Община
Сливен

125 440,00
7 347
378 658
181 600
57 458
78 040
974 120
9 462

Вън. фин.
113
680,00
6 422
189 046
174 800
50 960
41 820
974 120
2 662

2 120 000
34 278
129 684
28 076
30 154
22 930
38 938
21 202
29 816
18 012
156 371

2 120 000
17 139
64 842
14 038
15 077
11 465
19 469
10 601
14 908
9 006
125 077

0
17 139
64 842
14 038
15 077
11 465
19 469
10 601
14 908
9 006
31 294

97 010

87 230

9 780

4 538 596

4 062 362

476 234

11 760
925
189 612
6 800
6 498
36 220
0
6 800
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ОТЧЕТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
ПО ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

1

2003 г.
9
месечие

2004 г.

2

3

2005 г.
9
месечие

к4/к2

4

5

%

І. По жилищно настаняване
1. Издадени заповеди за наставяване в общински жилища - бр.
2. Издадени и изпълнени заповеди за изземване на общински жилища -бр.
3. Размер на неплатения наем от наематели на общински жилища - лева

48

66

51 106,25

7

22

12 171,43

51471

37245

117

166

138 117,95

162457 274732

238455 146,78

839393 504223

1037035 123,55

19540

37,96

ІІ. По отдане под наем на общинска собственост
1. Проведени търгове за отдаване под наем на нежилищни имоти - бр.
2. Събрани наеми - лева
III. Приватизация
1. Постъпили средства във фонд "Приватизация" - лева
2. Организиране и провеждането на търгове - бр.

3

6

12 400,00

3. Сключени приватизационни сделки - бр.

3

0

7 233,33
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ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ

застроителни и регулационни планове, като предпоставка за балансирано и устойчиво развитие
на общината. В изпълнение на една от основните цели на "Стратегия на Община Сливен
2001-2006г." за създаване на териториално-устройствени , градоустройствени и геодезически
планове са разработени по приоритети.

Дейности
1
І приоритет
Изработване на градоустройствени и
геодезически планове

2003 г.
9 месечие
2

2004 г.

2005г.
9 месечие
4

3

%
к 4/к 2
5

0

0 планово задание за общ градоустройствен
план /ОГП/ на гр.Сливен

100

0

0 конкурс за концепция на ОГП на гр.Сливен
и сел.обр. "Изгрев"

100

0

0 план на уличната регулация, устройствени
зони и обществени мероприятия
на сел.обр."Изгрев"

100

0

0 план за улична регулация на ул."Г.С.
Раковски"

100

21

0

0 Подробен устройствен план /ПУП/ за
централно градско ядро - Сливен

100

0

0 ПУП за разширение на гробищен парк
Сливен

100

0

0 специализирана кадастрална карта
на Сливенски минерални бани

100

0

0 ПУП по квартали - ЦГЧ, ж.к."Дружба"
ж.к."Сини камъни"

100

ІІ приоритет
Прилагане, процедиране и контрол на
гродоустройствените
планове. Изпълнение
на технически услуги
прилагане план на
новообразуваните
имоти
в кв."Асеновец"

прилагане план на
новообразуваните
имоти
земи по &4 от ЗСПЗЗ

22

отчуждаване на
имоти за улици

0

0

10

100

22

43

35

59

разгледани градоустройствени разработки

399

1030

869

218

разрешения за
строеж

316

630

637

200

9

47

20

220

50

170

270

540

издадени скици

1100

1640

1620

47

удостоверения по
ТСУ

1200

1750

1700

42

проведени заседания
на експертен съвет
по устройство на
територията

актове за узаконяване
въведени в експлоатация обекти
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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА,
ТУРИЗМА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Дейност
1
Издаване на лицензи
за упражняване на
дейността търговия
със спиртни напитки
Издаване на
разрешително за
упражняване на
дейността търговия
със спиртни напитки
Издаване на
разрешително за
упражняване на
дейността търговия
с тютюневи изделия
Издаване на
разрешително за
упражняване на
дейността търговия
на открито/ сергийна
търговия и маси
пред заведения за
обществено хранене/
Издаване на
удостоверение за
удължено работно
време
Категоризация на
заведения за
развлечения
обществено хранене
средства за
настаняване и
подслон.
Комплексни и
тематични проверки
по спазване
разпоредбите на
ЗЗППТ, Закона за
туризма и НТДОС
Съставени Актове за
нарушения на
ЗЗППТ,

2003 г.
9 месечие
2
107

2004 г.
3
51

2005 г.
9 месечие
4
Дейността
прекратена от
м.май 2004 г.

%
к 4/к 2
5

250

76

69

42

55,3

162

198

133

82,1

115

108

94

81,7

154

124

99

64,2

520

1200

1045

201

59

50

85

144

Закона за туризма и
НТДОС

II. Приходи, постъпили в общинския бюджет във връзка с осъществените дейности по т.
І.:
Дейност
2003 г.
2004 г.
2005 г.
%
9 месечие
9 месечие
к 4/к 2
1
2
3
4
5
229450 лв.
223800 лв.
271218 лв.
118,2
Лицензи и
разрешителни за
търговия с
алкохол и
тютюневи
изделия
Категоризация на
25430 лв.
22735 лв.
19725 лв.
77,6
заведения за
общ.хранене и
средства за
подслон
Туристически
1163 лв.
22400 лв.
21292 лв.
1830,8
такси
Общо приходи
309497 лв.
361435 лв.
387285 лв.
125
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ОТЧЕТ
За работата на Комисията за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
За периода 2003 – 2005 г.
Наименование
Брой възпитателни дела
Брой възпитателни мерки
Брой обществени
възпитатели
Брой заседания на
комисията
Брой деца, настанени в
специализ.институции
Брой междуинституционални инициативи

2003
119
161
8

2004
89
124
8

2005
51
62
15

8

6

6

44

1

0

8

8

5

2005/2003

Акцентите в работата на комисията са:
• Превенция:
Организирани са: Общински конкурс „Агресивност, бунт и възпитание” – 2003 и 2004 г.,
летен лагер за деца в риск – 2003 г., Център за социална превенция – 2004 и 2005 г.,
работни срещи със специалисти от хуманитарната област – психолози, педагози – 2005,
Брошура „За безопасна ваканция” – 2005 г.
• Корекционна работа - През 2005 г. обществените възпитатели работят с
21 малолетни и непълнолетни. Двама от непълнолетните са настанени на работа, 9 са
започнали отново да посещават училище, до този момент никое от децата няма рецидив.
Организирана е група за психологическа подкрепа в която участват деца с
противообществени прояви.
• Контролна дейност – в партньорство с НПО са направени подобрения в
битовите условия в СПИ „Христо Ботев” – 2003 г., през 2005 са извършени
три проверки, в резултат на които се прецизира документацията и стартира
курс по сексуално образование, организиран от комисията поради
възникнали инциденти, свързани със сексуалната неприкосновеност на
личността.
• Установено е добро сътрудничество с всички институции и организации на
територията на Общината, работещи по проблемите на детската личност.

ОТЧЕТ
“ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА СЛИВЕН – 2003 до
2005 г.
Образователната политика на община Сливен отчита, както социално икономическите характеристики на съвременното общество, така и перспективите за
бъдещото му развитие. В този смисъл днес се налага преосмисляне на способността на
българското училище да отговори адекватно на новите предизвикателства:
-

Подготовката на младото поколение за пълноценен живот и дейност в
условията на пазарни отношения, демократично, гражданско и правово
общество;

-

Формиране на граждани с богата обща култура, познаващи националните и
общочовешки ценности;

-

Изграждане на морално чисти, физически здрави и дееспособни личности
способни да поемат отговорности;

-

Формиране на национално, културно–историческо самосъзнание, възпитаване
на подрастващите в дух на родолюбие, честност, съпричастност към глобалните
проблеми на човечеството;

Осигуряване на определено равнище на общообразователна и професионална подготовка
на личността .
Съществуващата училищна мрежа в града в достатъчна степен удовлетворява
интересите на младежите и потребностите на икономиката. В условията на недостатъчно
развити стопански отрасли, структури и почти напълно липсващ пазар на труда,
професионалното образование е поставено в много сложна ситуация то не получава
реална заявка за подготовка на кадри. При това положение най-далновидно е максимално
съхраняване на материалната база и кадри. В същото време трябва да се проявява поголяма мобилност в предлагането на интересни, търсени и престижни професии.
С утвърдената от общински съвет мрежа на учебни и детски заведения на
територията на община Сливен се удовлетвориха интересите на ученици и родители.
Всяка година в началото на месец септември се уточнява мрежата от учебни и
детски заведения на територията на община Сливен. Към настоящия момент, на
финансиране от общинския бюджет, на територията на общината функционират: 10
начални училища, 21 основни училища, 4 средно общообразователни училища, 3
профилирани гимназии, 1 спортно училище и 1 детски комплекс, който организира
извънкласни дейности по интереси в свободното време на учениците. В учебните
заведения/на общинско подчинение/ на територията на община Сливен към настоящия
момент се обучават 13168 ученика в 593 паралелки, от които: 279 паралелки начален курс
с 5778 деца, 236 паралелки прогимназиален етап с 5451 ученика и 78 паралелки
гимназиален курс с 1909 ученика.
На територията на община Сливен функционират 24 целодневни детски градини с
2170 деца, 1 седмична детска градина с 151 деца, 2 обединени детски заведения с 407
деца и 22 полудневни детски градини с 826 деца.
На територията на община Сливен съществуват 8 професионални гимназии с 4184
ученика, 1 средно художествено училище по приложни изкуства с 180 ученика и 1

социално педагогически интернат с 90, вечерно професионално училище към женския
затвор с 89 и основно помощно училище с 140 деца.
Найменование

2004
година
24

2005
година
24

% 2005 към2003
г.
- 0.92 %

2

2

2

0%

1
17

1
24

1
22

0%
12,9 %

11
19
6

11
21
4

10
21
4

- 0.88
1.10
- 0.6 %

3
1
1
8
8
1

3
1
1
21
8
1

3
1
1
21
8
1

0%
0%
0%
26.2 %
0%
0%

1
1

1
1

1
1

0%
0%

1

1

1

0%

2003
година
детски 26

Целодневни
градини
Обединени
детски
заведения
Седмични детски градини
Полудневни
детски
градини
Начални училища
Основно училища
Средно
общообразователни
училища
Профилирани гимназии
Спортно училище
Детски комплекс
Полуинтернатни групи
Професионални гимназии
Средно
художествено
училище по приложни
изкуства
Средно помощно училище
Социално педагогически
интернат
Професионално училище
към женския затвор

През изминалият период бяха създадени добри условия за осъществяване на
нормален учебен процес. В учебните и детски заведения са извършени най-необходимите
ремонти, гарантиращи условията за качествен учебен процес. Ремонтите се извършват по
СРЕДНОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА
ПЕРИОДА 2003 – 2006 год.
КР
ЗАБЕЛЕЖКА
/лв/

ОБЕКТИ

Функция 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"
Обекти
302800
ЦДГ "Синчец" Сливен
ЦДГ "Здравец",кв."Речица",
Сливен

15000

ЦДГ "Зорница" Сливен
ЦДГ "Детство" Сливен

2000
15000

10000

ОР хидроизолация покрив /подмяна
на улуци/, инст. БГВ
ОР покрив и боядисване
ОР хидроизолация и вътрешно
боядисване
ОР ремонт ВиК, ел., хидроизолация
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ЦДГ "Люляк" Сливен

10000

ЦДГ с. Гергевец
ЦДГ с. Жельо войвода
ЦДГ с. Бяла
ЦДГ с. Гавраилово
ЦДГ " Папазян " Сливен
ЦДГ " Теменуга " Сливен
ЦДГ с. Самуилово
ЦДГ " Божур " Сливен

10000
1500
2000
10000

ЦДГ " Божур " Сливен филиал
ІІ ОУ "Христо Ботев" Сливен
СУ "Д. Рохов" Сливен Сливен

12000
30000

ПМГ "Д. Чинтулов" Сливен
VІІІ СОУ "Ю. Гагарин" Сливен
ІХ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
кв.Речица, Сливен
ХІІ ОУ "Е. Багряна" Сливен
VІ ОУ " Браня Миладинови "
Сливен
VІІ ОУ " П.Хитов " Сливен
ОУ с. Крушаре
ОУ с. Гавраилово
ОУ с. Блатец

40000
10000

ОУ с. Тополчане

10000

ОУ с. Бяла
ОУ с. Новачево
ОУ Злати войвода

8000
2000
5000

НУ с.Чинтулово

2000

НУ с. Сотиря

2000

42000
9400

5000
15000
13400

ОУ гр. Кермен
ОДЗ "Елица" Сливен
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Функция 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"
5206 Инфраструктурни обекти
Нов санитарен възел училище с.
Тополчане

10000

покрив, боядисване
ОР хидроизолация, санитарни възли,
физк. салон
ОР хидр. ,изкърп. таван и бояд.кухн.
блок
ОР ВиК
ОР мазилки и вътрешно боядисване
ОР покрив и боядисване
ОР вътрешно боядисване
ОР покрив
ОР хидроизолация покрив
ОР хидроизолация покрив
ОР хидроизалация покрив ,ВиК ,
вътрешно боядисване
ОР покрив,
ОР столова
ОР покрив, фасади, ВиК
инст.,/сервизни помещения/
ОР дограма и физк. салон
ОР хидроизолация покрив, котли НН
- 2 бр.
ОР мазилки стени учебни кабинети
ОР вътрешно изкърпване, боядисване
ОР хидроизолация покрив
ОР хидроизолация покрив
ОР хидроизолация покрив
ОР хидроизолация покрив
ОР покрив, мазилки стени учебни
кабинети
ОР покрив,ВиК,вътр. бояд.,укреп.
подп.стени
ОР покрив, вътр. боядисване
ОР мазилки, вътрешно боядисване
ОР покрив склад за дърва, смяна
балатум, боядисване
Ор мазилки,външно и вътр.
боядисване
ОР хидроизолация покрив , ремонт
санитарни възли
ОР хидроизолация покрив,
изкърпване мазилки, боядисване

161800
131800
30000
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Изграждане на абонатна станция и
включване към централно парно ІІІ СОУ Сливен
Котел VІІ СОУ Сливен
ППР
РП - Нов санитарев възел училище
с. Тополчане
РП Ново котелно ІІ СОУ Сливен
РП ВОИ ІІІ СОУ, Сливен
РП Котел VІІ СОУ, Сливен

75000
22000
4800

включване към централно парно

1500
1500
1000
800

Други ДМА / ученическа мебел / 86000
Термостатни вентили за ЦДГ и
училища
30000

ученически маси , ученически
столове , учебни дъски

Извърши се частична хидроизолация на покривите на:
- ГПЗЕ “ Захари Стоянов “ – Сливен; ІІ ОУ “Христо Ботев“ – Сливен; V СОУ
“Пейо Яворов“ Сливен,VІ ОУ “Братя Миладинови“ – Сливен; VІІ ОУ “Панайот Хитов“ –
Сливен; Х СОУ “Йордан Йовков“ – Сливен; ХІ СОУ “Константин Константинов“ –
Сливен; ХІІ ОУ “ Елисавета Багряна“ – Сливен; ХГ “Дамян Дамянов“ – Сливен; ІХ ОУ “
Св.Св.Кирил и Методий“ Сливен, ОУ “Черноризец Храбър” с. Крушаре, ОУ “Христо
Смирненски” гр. Кермен.
Бе извършен основен ремонт на покрива на :
ПМГ “Добри Чинтулов“ Сливен, ІІІ ОУ “Д-р Иван Селимински“ Сливен, ІV ОУ
“Димитър Петров“ Сливен.
Частичен ремонт на покриви – НУ “Петко Рачов Славейков” с. Горно Александрово, ОУ
“Назъм Хикмет” с. Новачево, ОУ “Васил Левски” с. Стара река, ОУ “Братя Миладинови”
с. Злати войвода, НУ “Паисий Хилендарски” с. Сотиря,
Изгради се нов санитарен възел в - ОУ “Братя Миладинови” с. Злати войвода.
Доизгражда се новото крило на училището в с. Тополчане. Извърши се основен ремонт на
ученическия стол на Спортното училище.
Извършен е основен ремонт на парната инсталация на :
І СОУ “Хаджи Мина Пашов“ Сливен, VІІ ОУ “П.Хитов” гр.Сливен, ЦДГ “Синчец“
Сливен, изгради се нова парна инсталация в ОУ “Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ Д-р
Петър Берон” с. Ж.войвода.
Извърши се частичен ремонт на парната инсталация на ІХ ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
гр. Сливен се смениха котлите, Х СОУ “Йордан Йовков“ Сливен, ХІ СОУ “Константин
Константинов“ Сливен, ЦДГ “Радост“ Сливен. ІІ Основно училище “Христо Ботев” град
Сливен бе газифицирано.
Изградена бе абонатна станция и се включи към централно парно - ІІІ ОУ “Д-р Иван
Селимински”- Сливен
През изтеклия период се извършваха текущи ремонти по сградите на учебните и детски
заведения .
По проект “Красива България“ се извърши ремонт на фасадата на Детски комплекс и
ПМГ “Добри Чинтулов“ Сливен и ГПЗЕ “Захари Стоянов” Сливен.
Въпреки финансовите трудности не се допусна прекъсване на учебен процес. При
възникване на аварии своевременно се реагира и същите се отстраняваха в срок.
За обучението по информатика и информационни технологии се изградиха
компютърни кабинети във всички учебни заведения на територията на община Сливен,
чрез средства от общинския и държавния бюджет.
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През изминалите години бяха организирани и проведени ежегодно: Международен
детски фолклорен фестивал, Преглед на училищните художествено – творчески състави,
Честване на Трети март, 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и 1 – ви ЮНИ
- Ден на детето.
По подходящ начин се честваха юбилейни годишнини на учебни и детски
заведения .
Осигури се възможност за участие на учениците и деца в Националния календар за
извън училищни дейности – олимпиади, състезания, конкурси по различни направления.
През изтеклия период се изготвиха справки за получаване на задължителната
учебна документация. Учениците от І до ІV клас и децата от подготвителните групи
получиха безплатен комплект учебници и учебни помагала, а социално слабите ученици
от останалите класове получиха безплатни учебници от библиотечния фонд на
съответните училища.
Системно се извършваха планираните проверки по учебни и детски заведения за
пълняемост на групите и паралелките. Само за изминалата учебна година са извършени
112 проверки в учебните заведения, от които 11 за пълняемост на полуинтернатни групи,
68 за пълняемост на паралелки, 29 по раздел “В” на учебния план. От началото на новата
учебна година до сега се извършиха 65 проверки на полуинтернатни групи, извънкласни
форми и 52 за пълняемост на паралелките. Всеки месец се събира справка за средната
месечна посещаемост на децата в детските градини и се следи движението на учениците
подлежащи на задължително обучение. Извършени са съвместни проверки с РИО на
МОН в ЦДГ “Слънчо” с.Самуилово, ЦДГ “Роза” с. Жельо войвода, ЦДГ “Здравец”
гр.Кермен и ЦДГ “Здравец” кв.Речица. Проверките са свързани с цялостната работа на
директорите на детските градини. През учебната 2004/2005 година 183 ученика са
напуснали община Сливен, като 54 от тях заедно с родителите си са напуснали България.
Само трима ученика са се завърнали от чужбина. В рамките на общината са получени 983
съобщения за премесване на ученици от тях 500 ученика са сменили училището си.
Подобни са справките и за изминалите години. Само от началото на новата учебна година
са получени 265 съобщение. 130 ученика са се преместили в други училища. 31 ученика
са напуснали общината, а 3 ученика са напуснали България. Проведоха се конкурси за
заемане на длъжността директор на общинско училище.
В резултат прилагането на Наредба № 7 на МОН – София от 29.12.2000 год. /за
определяне броя на учениците в паралелките на училищата и на децата в групите на
детските градини и обслужващите звена/ на територията на община Сливен се
преобразуваха 2 училища/ОУ “Юрий Гагарин” и ОУ “Д-р Иван Селимински”/, а НУ
“Цанко Церковски” бе закрито. Учениците от съответните училища се насочиха за
обучение в други училища от града.
Разкриха се допълнително Полудневни детски градини в с. Младово, с.
Глуфишево, с. Самуилово, с. Крушаре, с. Калояново, с. Сотиря, кв.Речица. С въвеждането
на задължително образование една година преди постъпване в първи клас се разкриха
допълнително групи към учебни и детски заведения. През този период се обединиха ЦДГ
“Радост” гр. Сливен и ЦДГ “Синчец” гр. Сливен в ЦДГ “Синчец” гр. Сливен, ЦДГ
“Люляк” гр. Сливен и ЦДГ “Детски рай” гр. Сливен в ЦДГ “Детски рай” гр. Сливен.
Закриха се Подготвителните групи в Х СОУ “Йордан Йовков” гр.Сливен и в НУ “Паисий
Хилендарски” с.Сотиря.
Осигурени са безопасни и здравословни условия за работа в учебните и детски
заведения. 96% от децата в училищна възраст са прибрани в училище. Проблеми има със
задържането им в училище. Всяка година около 4% от децата отпадат от училище.
Данните за образованост на населението сочат, че от населението найвисокообразовани са българите. Най-неблагоприятна е образователната структура на
ромската етническа група. Ниското образование и квалификация е фактор за бедност.
Сред ромите хората с висше и средно образование са малко, преобладават тези с начално

31

образование. Образованието и обучението на ромите е едно от основните
предизвикателства на образователната политика. Полагат се специални усилия за
насочване на деца от рисковите групи към посещаване на детски градини. Това
образование се счита за важен ресурс в създаване на условия за интегриране на децата от
етническите малцинства.
Случаите на ранно напускане на училище най-често са свързани със социалноикономическия статус на домакинствата. Намаляването на дела на ранно напускащите
училище е важна предпоставка за постигане на пълна заетост и по-голяма социална
кохезия с цел изграждане на икономика и общество “на знанието”.
Равнището на образование се различава в зависимост от местоживеенето. Буди
тревога фактът, че по-малко деца, живеещи в селските райони, завършват средно
образование в сравнение с предишни периоди. В голяма част от селата няма средни
училища. Достъпът на децата от градовете и селата до средно образование се
характеризира със значителна разлика. Децата в селата посещават училище средно три
години по-малко от връстниците си в градовете. Основната причина за това е липсата на
подходящ транспорт и свързаните с това разходи, които създават сериозни затруднения за
много деца.
От гледна точка на достъпа до образование, друга категория в неравностойно
положение, е тази на учениците със специални образователни потребности. Следвайки
исторически утвърдения в годините на социалистическото управление модел, все още
мнозинството от тези деца посещават отделни, изолирани училища.
Законът за народната просвета създава предпоставки за интегриране на тези деца в
масовия училищен поток, но изпълнението на тази стратегическа цел засега среща
трудности от различен характер.
Специални усилия трябва да бъдат положени за развиване и разширяване на
възможностите за учене през целия живот. Друго основно предизвикателство е
обвързването на изискванията на пазара на труда с обучението на квалифицираните
специалисти, които имат не само професионална, но и общообразователна подготовка.
Тъй като всяко лице, което отпада от образователния процес преди да придобие
подходяща квалификация, намалява шансовете си за намиране на работа, намаляването
(предпазване на младежите от отпадане от училище и връщането им в образователната
система) на равнището на отпадане от средните училища остава една от основните цели в
борбата срещу социалната изолация.
Необходимо е да се отдели специално внимание на мерките за повишаване
посещаемостта на предучилищните заведения от децата, принадлежащи към групите в
най-неравностойно положение.
По отношение на равния достъп за всички до масовото училищно образование,
следва да бъдат предприети по-нататъшни мерки за стимулиране и развиване на
образователните възможности за групите в не равнопоставено положение.
Достъпът до образование за всички е един от основните акценти в образователната
политика. Предприемат се всички мерки за преодоляване на проблема с отпадащите
ученици, развитието на възможности за достъп до образование през целия живот,
ускорено въвеждане и прилагане на информационни и комуникационни технологии в
училищния процес.
За развитие на условията за равен шанс и приемственост е въведена задължителна
подготвителна група към детските градини и някои от училищата. Осигуряването на
безплатни учебни помагала за децата от задължителната подготвителна група и на
учебници от 1 до 4 клас, за децата от социално-слаби семейства представлява
допълнителна помощ за деца, намиращи се в риск от ранно отпадане по социални
причини.
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Прилагането на мерките за интегриране на ученици от етнически малцинства и
осигуряване на участието им в образователния процес се затруднява от следните
фактори:
недоволство от страна на родителите (българи и роми) при смесване на ромски и
български деца,
недостатъчно разбиране от страна на директорите на училища за назначаване помощници
на учителя и за предприемане на превантивни мерки срещу причините за изолация на
ромските учебни заведения
липса на средства в общините да поемат транспортните разходи на децата до приемните
училища, и обратно,
Измененията и допълненията в Правилника за приложение на Закона за народната
просвета от 2003 г. гарантират на всяко дете със специални образователни потребности
свободен избор на училище и задължават директорите на училищата да осигурят
необходимите условия за обучение.
Участваме в програми със звената на делегиран бюджет – училища и обединен
детски комплекс.
Партнираме в проекти:
- “Стъпка по стъпка“;
- Екопроект “Гора на хилядолетието“ ;
- проект на ФАР “Интегриране на малцинствата“
- Проект “Сексуално и репродуктивно здраве”
Проучвахме и отговаряхме на сигнали и жалби на ръководствата на учебните и
детски заведения, учители, родители и граждани свързани с образованието в община
Сливен.
За изминалият период сме отговорили на докладни записки на директори на
учебни и детски заведения свързани с ремонт и подобряване на материално техническата база. На постъпилите жалби сме отговорили в срок. Жалбите са свързани
преди всичко с отказ на ръководителите на учебни заведения за назначение.
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2003 ГОДИНА
1.ОУ “П.Хитов“, Сливен – хидроизолация на физкултурен салон.
2.ПМГ “Д. Чинтулов“, Сливен – ремонт на покрив и външно измазване.
3.ОУ с.Тополчане – ремонт на комини и покривна конструкция.
4.НУ “А. Иванов“, Сливен – външно боядисване.
5.ОУ с. Гавраилово – хидроизолация на покрив.
6.ЦДГ “Люляк“, Сливен – хидроизолация на покрив.
7.ЦДГ “Божур“, Сливен - /основна сграда/ - хидроизолация, улуци, водосточни
тръби и вътрешно измазване. Филиал – хидроизолация, ВИК и вътрешно измазване.
8.ЦДГ “В. и Х. Папазян“, Сливен – хидроизолация и вътрешно боядисване.
9.ЦДГ “Детство”, Сливен – хидроизолация и частично вътрешно измазване на
втория етаж.
10.ОДЗ “Елица“, Сливен – хидроизолация на покрив.
11.ЦДГ “Зорница”, Сливен – хидроизолация на покрив.
12.ЦДГ с.Гергевец – хидроизолация на покрив.
13.ЦДГ с.Самуилово – хидроизолация над корпуса, в който са разположени първи
и втори клас.
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Извършени ремонтни дейности в детските градини за 2004година
Наименование на детската градина
Лева
ЦДГ “Синчец”- филиал Сливен - ремонт козирки, външно и 15000
вътрешно боядисване
ЦДГ “Детство” Сливен – хидроизолация, боядисване, ВиК, 10000
подови настилки
ЦДГ “В.и Х. Папазян Сливен – ремонт подови настилки,
9000
фаянс, боядисване
ЦДГ “Теменуга” Сливен – ремонт покрив, физкултурен
13000
салон, Ел
ЦДГ ”Теменуга” филиал – ремонт покрив, Ел., външно
10000
боядисване
ЦДГ “Божур” Сливен – вътрешно боядисване, ремонт
9000
подови настилки, ограда
ЦДГ “Божур” филиал – хидроизолация, вътрешно
13000
боядисване, ВиК
ЦДГ “Зорница” Сливен – вътрешно боядисване, ремонт
10000
покрив, подови настилки
ЦДГ ”Мак” Сливен – вътрешно боядисване, ремонт подови 13000
настилки и дограма
ЦДГ “Детски рай” Сливен – хидроизолация, подови
13000
настилки, външно и вътрешно боядисване
ОДЗ “Еделвайс “ Сливен – ремонт подови настилки
5000
ОДЗ “Елица” Сливен – хидроизолация, подови настилки и
15000
вътрешно боядисване
СДГ “Калина” Сливен – хидроизолация, външно и
16000
вътрешно боядисване
ЦДГ с. Гергевец – хидроизолация, боядисване и ВиК
10620
ЦДГ с. Жельо войвода – външно и вътрешно боядисване
9000
ЦДГ с. Бяла – ремонт покрив и вътрешно боядисване
10000
ЦДГ с. Блатец – хидроизолация, подови настилки,
16000
вътрешно и външно боядисване
Извършени ремонтни дейности в детските градини за 2005година
Наименование на детската градина
Лева
ЦДГ гр. Кермен – хидроизолация и преиззиждане на
10000
вътрешни стени
ОДЗ “Еделвайс” гр.Сливен - хидроизолация
8300
ЦДГ “Звездица” гр.Сливен – ремонт покрив и вътрешно
9800
боядисване
ЦДГ “Божур” гр.Сливен – вътрешно и външно
19500
боядисване, смяна дограма и подови настилки
СДГ “Калина” гр. Сливен – отводняване, вътрешно
10600
боядисване, подмяна таван/гредоред
ЦДГ “Синчец” гр. Сливен – ремонт покрив, външно и
43000
вътрешно измазване и боядисване, смяна на дограма
ЦДГ “Теменуга” гр.Сливен/филиал/-ремонт покрив,
18000
ел.инсталация, външно боядисване
ЦДГ “Здравец” кв.Речица – ремонт покрив, вътрешно
13000
боядисване
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ЦДГ “Детство” гр. Сливен – ремонт ОВ и ел.инсталация
ЦДГ “Мак”гр.Сливен/филиал/ - частичен ремонт
ЦДГ с.Гавраилово – ремонт тоалетни, вътрешно
боядисване
ПДГ с.Драгодоново – хидроизолация и вътрешно
боядисване
ЦДГ с.Камен – хидроизолация и вътрешно боядисване

5000
3300
4500
12000
13000

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ – ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
Найменование
2003 година
2004 година 2005 година
9 месечие
12 месеца
9 месечие
Текущи ремонти
Основни
ремонти
Придобиване на
ДМА
Придобиване на
НДА

% 2005 към 2003 г.

123718 лв.
15209 лв.

659018 лв.
211435 лв.

472752 лв.
15975 лв.

382 %
1.05 %

43141 лв.

186142 лв.

157486 лв.

365 %

434 лв.

2145 лв.

360 лв.

- 0,82 %

Допълнителни средства от извънбюджетни фондове и извънбюджетни сметки
Найменование
2003 година
2004 година 2005 година % 2005 към 2003 г.
9 месечие
12 месеца
9 месечие
Текущи ремонти
Основни ремонти
Придобиване на
Дълготрайни
материални активи
Придобиване на
Недълготрайни
активи

0
0
0

0
0
58329 лв.

0
0
0

0
0
100 %

0

0

0

0

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Младежки дом – Сливен подпомага развитието на интересите и дарованията на младите
хора в Община Сливен – професионални, творчески, културни, социални, духовни и
други в тяхното свободно време.
Като специфична общинска структура предлага, условия и работа за
осъществяването на младежката политика, а също и като партньор на Държавната
агенция за младежта и спорта подпомага и активно съдейства за изпълнението на
националната политика по отношение на младите хора в България.
Младежки дом е партньор на:
Държавната агенция за младежта и спорта, Социалното министерство, БТ – гр. Сливен;
Здравното министерство; Националната агенция за закрила на детето, отдела “Закрила на
детето” в гр. Сливен; Националната асоциация “Дебати”; Партньор на Обществения съвет
за подобряване на благосъстоянието но децата; РИОКОЗ – ХЕИ Сливен; Регионален
инспекторат на МОН; Областна и Общинска администрация; Дирекция „Международно
сътрудничество и евроинтеграция” – Община Сливен; всички училища на територията на
Община Сливен и НПО.
Партнираме с Младежки домове и центрове – Габрово, Русе, Горна Оряховица, Варна,
Враца, Пазарджик, Петрич, Добрич, Перущица и Бургас.
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Международни партньорства:
Младежки център за информация и Български младежки културен център - окръг
Бараня, гр. Пейч –Унгария; Организация “Паем”- гр. Алба Юлия, Румъния;
Община Кесаряни – Атина, Гърция, Езикова гимназия - гр. Ухерски Храдище, Чешка
Република; Дом на културата - гр. Липтовски Микулаш, Словакия; Младежка служба гр. Гера, Германия; Младежка организация „Осмица” – гр. Марибор, Словения;
Младежка организация „Биосфера” – гр. Битоля, Македония; Младежка служба „VIA”
гр.Люнебург, Германия; Младежка организация „СТЕ” гр. Анези, Франция и др.
За да удовлетвори разностранните интереси на младите хора от общината, Младежки
дом работи в следните направления:
v общински, национални, европейски и други програми, направления на
социалната превенция, свободното време и социално – културната дейност,
насърчаване на трудовата заетост, образователна политика осигуряваща
възможности за придобиване на желаното от младите хора неформално
образование, политика за социална и здравна защита, екология.
Младежки дом се включва като партньор във всички общински програми свързани с
различни художествени, творчески и обществени прояви, който Община Сливен организира.
Основен момент в работата на дома през 2003/2005г. беше мотивирането на младия
човек да мисли позитивно за живота и бъдещето. Работеше се в посока на усвояване на
умения, които им помагат в избора на професия и придобиване на ценни за времето
морални качества. Обучаваха се да се обърнат към себе си и да намерят своите заложби,
които ще им дадът възможност да преобразят себе си и света, в които живеят. Всичко това
се постигаше с участието на младите хора в Младежки парламент, Младежки съвет по
наркотични вещества, клубните обединения, неформалните групи , които възникват на база
на определени интереси, инициативи, любителски – творчески дейности и неформално
образование. Тези форми дават възможност на младите хора да изразят своето гражданско
участие, като станат съпричастни чрез обсъждане и предприемането на действия съвместно
с тях, а не просто за тях. Младите хора вкючени в тези форми са обединени от една обща цел
– заедно да променят, да подпомагат в добрата посока, да решат част от проблемите, а това
те постигат с диалог - местната власт и местния парламент.
Организирани с тяхна помощ бяха благотворителни концерти и акции за подпомагане на
децата в неравностойно положение / деца сираци и деца лишени от родителски
грижи/.Успешно работихме и с деца с противообществени прояви и Общинската комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Младежки дом работи успешно по Хартата за участието на младите хора в
управлението на общините и региона. За целта с приемането на хартата от Общински
съвет Сливен в Младежки дом се учреди и Младежки парламент, които партнира на
местната власт при решаването на младежките проблеми. През 2003/2005г. приоритет в
политиката на Община Сливен са младите хора и създаване на условия за активното им
участие в гражданското общество. За целта в работния процес на създаване и приемане
на Общинската стратегия беше включен и екипа на Младежкия парламент. Активното
участие в самия процес ги мотивира да не бъдат консуматори, а дейни участници при
вземането на решения и изпълнения на същите. От заложените в стратегията дейности и
мерки и тяхната реализация им помогнаха да се чувстват съпричастни към проблемите на
общината и да осъзнаят значимостта на активността на гражданите в гражданското
общества.
Свършеното до момента от Младежки парламент:
Ø Организиране и провеждане на избори за ученически и младежки
парламенти във всички училища на територията на Община Сливен.
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Ø Обучения на младежки медия тори по гражданското общество – в
ученическите бордове на ПМГ „Добри Чинтулов”, ГПЗЕ „Захари Стоянов”,
Хуманитарна гимназия”Дамян Дамянов” и др.
Ø Проведени две кръгли маси „Как да работим ефективно” и „Какво очакват
учениците от учителите” с участието на РИ на МОН.
Ø Две кампании в края на учебната 2004/2005г. и началото на учебната
2005/2006г. „Да пазим децата на улицата”с медийни изяви и поп-рок
концерт в градския парк с участие на младежки групи и изпълнители.
Ø Кампании за почистване, озеленяване и боядисване на детски площадки на
град Сливен под егидата на кмета – Йордан Лечков с мото „Заедно за по чист град”.
Ø Редовни медийни изяви на екипа на Младежки парламент.
Ø Три срещи на МП с Комисията за младежта и спорта при Общински съвет
Сливен във връзка с предоставянето на спортната база за безплатно ползване
от учениците – февруари, април 2004г.
Ø Съвместни благотворителни кампании с Младежки съвет по наркотични
вещества – антидрога, антиспин.
Ø Участие в национални срещи на Младежките парламенти – Казанлък и
Балкански младежки фестивал гр. Сандански.
Ø Проведени 6 обучения за разработване на младежки проекти „Активно
гражданство” за повишаване на гражданската култура и тренинг – обучение
„Европейски програми и переспективи”
Ø Рекламна кампания за осигуряване на стажански места за младежи без опит
и квалификация – училищата на Община Сливен и медии.
Ø Младежки дискотеки в „Империа” – за училищата.
Ø Проведени четири семинара по метода „Връстници обучават връстници”
Ø Организиране и участие в програмата на Димитровден – празник на Сливен.
Участие на доброволци в организираните културни и спортни мероприятия
и „Белите нощи”.
Младежки съвет по наркотични вещества
Работи и създава условия за дейности за превенция срещу различните видове зависимости,
агресивно поведение и други асоциални прояви. Работи заедно с двамата доброволци по
програма „Младеж” на ЕК. Младежки съвет по наркотични вещества е партньор в
реализиране на дейностите на Превантивно – информационният център за работа д младите
хора. През периода 2003/2004г. Младежкия съвет по наркотични вещества в партньорство с
Общинския съвет по наркотични вещества проведоха обучение в три модула на младежи от
МСНВ в асертивно поведение, работа в екип , разрешаване на конфликти, комуникативни
умения, етикет и култура на поведение и др. Организираха дискусии по проблемите на
зависимостта от дрогата, изложба, конкурс за изработване на плакат и усилена превантивна
работа по училищата.
Свършеното от Младежкия съвет по наркотични вещества:
Ø презентация на проекта „ANTI – DRUGS VOLUNTEER’S TEAM IN TNE YOUTH
HOUSE OF SLIVEN„ и програма “Младеж” пред медиите
Ø проведоха сесии на Младежкия съвет по наркотични вещества за подготовка на
дейностите и стъпките по реализирането на проекта
Ø сформираха екипите за работа
Ø определиха 10 училищата, с които работиха, срещнаха се с директорите на
училищата и ги запознаха с доброволците
Ø представиха дейностите по проекта
Ø разработиха програма за превенция срещу наркотици в Младежки дом – Сливен
съвместно с двамата доброволци
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Ø проучиха мнението в 10 училища в Сливен за нагласите и доколко са запознати с
проблема по наркомания
Ø проведоха 20 фокус групи с доброволците за изясняване на местната ситуация в
различни младежки групи
Ø разработиха съвместно с доброволците анкета с помощта на “Европейския център
за изследване на информация свързана със зависимостите”
Ø реализираха анкета в определените училища сред 1000 ученика от 9.ти до 12-ти
клас
Ø изготвиха анализ на анкетата
Ø представиха я пред Общинския съвет по наркотични вещества и институциите,
които работят по проблема и медиите
Ø представиха я пред младежките общности на града
Ø проведоха и участваха в тренинги за обучение на младежки лидери за младежките
превантивни центрове в училищата
Ø подготвиха и реализираха младежки предавания в местното радио, Дарик радио и
FM+
Ø участва при разработката на общинската Стратегия за превенция с наркотичните
вещества и разкриването на Превантивен център в Община Сливен
Ø организираха 6 младежки купони и концерти против дрогата, конкурс за плакат
Ø участва в дискусии по програма МИКС при Младежки дом
Ø работиха заедно с доброволците и подпомагаха младежките организации и
Младежките клубове по наркотични вещества в ПМГ “Добри Чинтулов”, СУ
“Димитър Рохов”, СХУ “Димитър Добрович”, ГПГСГ “Арх. Г. Козарев”, ХГ
“Дамян Дамянов, ПГЕЕ “Мария Кюри”, СОУ” “Йордан Йовков”, СОУ” Пейо
Крачолов Яворов”, СОУ “Хаджи Мина Пашов” и ГПЗЕ “Захари Стоянов” при
подготовка на техни проекти и реализирането на основните дейности по проекта
Вътрешни проекти на Младежки дом-Сливен
Кръгли маси, конференции, дискусии, дебати, обучения, концерти
Ø Младежка среща на побратимените градове гр. Кесариани, Гърция и гр. Сливен.
Дата на провеждане : април 2004г.
Участници: 8 младежи и 2 ръководители
Място на провеждане: гр. Кесариани – Гърция
Ø Национален фестивал “Цветен камертон”
Срок: 23-25. 04.2004/2005
Участници: 160 младежи
Награден фонд осигурен от спонсори за всички участници
Награда на Младежки дом
Ø Две кръгла маса “Клуб Европа”- съвместно с фондация за развитие “Читалища”2004/2005
Участници: 60 ученици
Ø Кръгла маса на тема: “Възможности и перспективи на младите хора в Сливен”
Ø Участници: Младежки парламент на 11 СОУ
Среща с кмета на гр. Сливен с младежи и младежки организации и връчване на
Меморандум за партньорство.
Дата на провеждане: м. декември 2003г.
Ø Кръгла маса с участието на Министъра по европейските въпроси - Меглена
Кунева на тема: “Присъединяването ни към Европейският съюз - мит или
реалност” и заключителна среща разговор с Министъра по европейските въпроси
– Миглена Кунева „Европа предай нататък”.
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Участници: над 200 младежи
Ø Национално състезание по брейк организиран от Младежки дом - Сливен
Дата на провеждане:14-15. 04 2005
Участници: 80 участника
Награди: 5 награди, осигурени от Младежки дом
Ø Участие в ІІ национален брейк турнир в гр. Пазарджик
Дата на провеждане: 28.10 – 29.10.2005г.
Участници: отбора на Младежки дом – Сливен
Награда : ІІІ място
Ø Национален конкурс “Нота по нота”- Пазарджик 2005
Дата на провеждане:14-15. 04 2005
Участници: Хип-хоп група на Младежки дом- “SG”
Награда: 3-то място
Ø Информационна кампания “Европа-предай нататък”, съвместно с дирекция
“Евроинтеграция”-събиране на мнения и предложения от младежите от града.
01.10-01.11- 2005 г.
Ø Екологични акции “Заедно за по-чист град”-под егидата на Кмета-Й. Лечков
Срок: 2004/ 2005
Ø Антидрога дискотеки - 2 тематични дискотеки „Избери сам” и „Музиката е нашия
наркотик”и през 2004г. 3 дискотеки
Срок: март 2005 г. и 30.06.2005г.
Участници: 920 младежи
Ø Фестивал ”Да отгледаме децата с любов” в партньорство с Българска асоциация
„Осиновени и осиновители”. С програма с дейности и участие на децата от
детските домове от цялата страна.
Ø Симулация на съдебен процес - 14.12.2004г. - “Разкриване тайната на
осиновяването”
Участници: съдии, ищец, ответник, свидетели, прокурор, съдебни заседатели- общо 10
участника от ПМГ, V СОУ, ГПЗЕ
Награди: предметни
Ø Организиране на кампания „Свобода и справедливост за българските медици в
Либия”, кампанията продължи два месеца . 05 и 06.2004г. и включваше:
- подписка
- молитва от Негово високопреосвещенство сливенския митрополит.
- два протестни митинга.
Ø Кампания „Да дадем зелена светлина на живота” – съвместно с парламентите от
всички градове и проект на младите хора от Сливен „Жив съм” – медийна
кампания
Дата на провеждането: ноември 2003г.
Ø Младежка сцена за празника на българската писменост и култура - градска
градина
Дата на провеждане: 24.05.2004/2005г.
Ø Младежки сцени на открито за деня на детето.
Дата на провеждане: 01.06.2004/2005г.
Участници: 3 групи, 2 хип -хоп формации, 6 индивидуални изпълнители 27-10- 02.11Организирана изложба на рисунки по проект на Фонда за населението на ООН – UNFPA
на тема „Светът в ръцете на младите”
Дата на провеждане: 01.11 - 14.00ч, КДК
Участници: Младежи и деца от училищата на Община Сливен
Награди: 20 награди осигурени по проекта
Ø Дискотека на приятелството за децата от домовете - клуб “Енерджи”
Дата на провеждане: 24.05.2004/2005г.
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За периода на 2003/2005г. Младежки дом Сливен е реализирал над 30 кръгли маси и
симулации на съдебни процеси. Двайсет участия в национални срещи и конкурси за
младежи. Десет младежки дискотеки със събрана сума от дискотеките – 1370 лв.
/предоставени на училищата за реализиране на техни дейности/
Младежка програма за празника на Сливен – Димитровден
Участие на Младежки дом – Сливен със самостоятелна Младежка програма в общата
програма на община Сливен – 2003/2005г.
Ø 11.10- Отриване на новата сграда на Младежки дом и Превантивноинформационен център- подготовка, организиране на коктейл, освещаване.
Ø 15. 10. 12.00-16.00 часа- Графити фест - подготовка на проекти, организиране,
провеждане.
Ø Организиране на Counter Strike- конкурс 10.10.2005г. - 24.10.2005г.
Ø Провеждане на конкурса - 22.10. 11.00-22.00 часа /партньор- Кафе-клуб
“Мания”
Ø Награждаване на победителите в Counter Strike- конкурса – 24.10.2005г. – кафе
– клуб „Мания”
Ø Организиране и провеждане на “Бели нощи”-подготовка на арт-ателиетата,
брейк-програма, “Игри без граници”- 03.10- 21.10.2005г.
Ø 24.20.18.00 часа- Концерт на група “Уйкеда” с подгряваща група “Аора”Сливен.
Програма “Дебати”
Работи в Младежки дом по предварително набелязана програма, но реализира и дебати
по заявка на НПО и институции. Клубът работи за мотивиране на младия човек да мисли
позитивно за живота и бъдещето. Обучава ги в усвояване на умения, които им помагат в
избора на професия и придобиване на ценни за времето морални качества. Има създадени
клубове по училищата на територията на Община Сливен.
Разработената верига от клубове “Дебати “ дава възможност младите хора се учат да
дебатират по различни актуални проблеми и да отстояват различни гледни точки и
позиции. Съвместно с Асоциация “Комуникативни умения “ по защитен проект в
Младежки дом е създаден регионален център “Дебати “ на територията на дома през
2000г..Центъра организира и провежда Национални ,Регионални и Градски състезания по
дебати, авторски речи и симулация на съдебни процеси.Проектът се реализира съвместно
с Национална асоциация “Дебати” и четири регионални центрове от страната.
Ø Дебат на тема” България е направила верен избор при включването си в
тристранния пакт”
Дата на провеждане: 09.05.2005
Участници: 2 отбора с говорители от ПМГ, ГПЗЕ, Гимназия по икономика, Хуманитарна
гимназия.
Награди: грамоти и предметни награди
Ø Публичен дебат - “Държавата трябва да помага повече на младите хора”
Дата на провеждане: 17.06.2005г.
Участници: 2 отбора от ПМГ и ГПЗЕ
Награди: няма осигурени
Ø Публичен дебат - “Българското образование трябва да се изравни с
европейското”
Дата на провеждане: 17.04.2005г. в 11 СОУ
Участници: 2 отбора от 11СОУ
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Награди: грамоти
Ø Публичен дебат - “ЕС не застрашава националната ни едентичност”
Дата на провеждане: 13.05.2005г.
Участници: 2 отбора с участници от ПМГ, ГПЗЕ и Гимназия по икономика
Награди: грамоти и предметни награди предоставени от Фондация за развитие
“Читалища”
Ø Публичен дебат – „Позитивите на ядрената енергетика са повече от
негативите” с партньорството на РИ на МОН
Дата на провеждане:28.10.2005г.
Участници: отбори от Общинските училища- Сливен /150участници/
Награди: осигурени от РИ на МОН
Програма “ЕВРОДЕСК”
Разработена е и функционира като защитен проект на програма „Младеж” на ЕК.
Ø По програмата предоставяме ежедневно информация и консултации на младите
хора за образование, работа, туризъм, развлечения. Консултации за писане на
проекти по младежки програми. От 01.12.2004 г. до сега са информирани и
консултирани около 500 младежи.
Програма “МИКС”
Младежка информационно – консултантска служба работи в Младежки дом от 1997
година и е една успешна форма за информиране и консултиране на младите хора в
различни области . Ежедневно се информират и консултират
млади хора по
интересуващи ги въпроси от екипа на Младежкия дом и специалисти. Работи се по
предварителна програма предоставена на училищата в началото на учебната година.
Изнесена дейност в училище.
Ø Дискусии по младежки проблеми:
За периода 2003/2005г. са проведени 450 дискусионни срещи с ученици във всички
училища. След започване на учебната година е съгласуван план – график с
педагогическите съветници за цялата учебна 2005/2006г.
Ø Телефон на доверието
За периода са потърсили съвет около 150 младежи.
Ø Групови и индивидуални консултации за зависими от наркотици младежи и
проблеми със социализацията на младите хора.
Проведени са 16 срещи със зависими младежи и родители и 40 групови консултации за
решаване на проблеми „ученици - родители – учители”
Ø Младежки радиопредавания и участия за популяризиране на младежки
инициативи.
Организирани са 3 екипа от 15 младежи за подготовка и излъчване на младежки
радиопредавания в радио “Експрес”, Дарик радио, местния радио възел.
Реализирани радиопредавания по младежка проблематика по определена тема за периода
2003/2005г. над 40 младежки участия.
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
v Младежки проекти по програма „Младеж” Дейност1
Ø Номер на проекта :Входящ номер 3102/А1/ВG/639/03/R3/
Тема : “Младежки парламент на побратимените градове “
Място на провеждане : Сливен – Младежки дом
Продължителност на проекта :01.06.2003г. до 30.11.2003 г.
Дата на провеждане : 17.10.2003г. до 25.10.2003 г.
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Организации участнички :Чехия, Словакия, Германия, Унгария, Гърция, Румъния и
България
Участници:/брой и възраст/ :46 младежи на възраст от 17 до 25 години – ученици,
студенти и работещи, 8 ръководители – по 1 от всяка държава от българия – 2.
Продължителност на обмена : 9 дни
Обща стойност на проекта: 14665 евро.
Ø Младежки доброволец от Младежки дом - Сливен участва в обучетелна програма във
Франция по дейност 2 “Доброволческа служба” на програма “Младеж” на ЕК.
Място на провеждане: Париж – Франция
Дата на провеждане: м. октомври 2003г.
Обща стойност на проекта: 300 евро / изплатени от програма „Младеж”
Ø Двама ръководители занимаващи се с младежките проблеми и работещи по проекти
участваха в интернационалин семинар на побратимените градове на Гера 2003г. на
тема “Развитие на концепцията за работа по проекти в рамките на неформалното
национално и интернационално образование” – 2 до 8 ноември 2003г. със страни
членки на ЕС / Финландия, Франция, Холандия и Германия и страни кандидат членки
на ЕС /България, Румъния, Чехия и Полша/. На база реализираните контакти се
предвижда участия в съвместни дейности и проекти по различни програми.
Място на провеждане :гр. Гера – Германия
Дата на провеждане: 02.11 – 08.11.2003г.
Обща стойност на проекта: 400 евро
Ø През 2004г. от месец февруари работихме по продължението на проект “МАЖОР”
на десетте младежки дома от страната , в които участва и Сливенския Младежки дом
. Проекта включва разщиряване на мрежата с още шест младежки дома и партньор от
младежка холандска организация.
Десетте младежки дома са включени в новосъздадена европейска мрежа за работа по
Младежки проблеми на ЕС.
Ø В програмата за 2004г. участвахме в реализирането на проект ФНООН “Наръчник за
провеждане на застъпничество – Млади – хора сексуално и репродуктивно здраве”.
Наръчникът съдържа основни правила, насоки и принципи, които да подпомагат
осъществяването на застъпническа дейност, за сексуално образование и предоставяне
на услуги за младежите.Това ще помогне на младежите – доброволци от Младежкия
дом да работят по ефективно по образователната програма “Връстници обучават
връстници”.
v Два проекта по Дейност 2 - EVS на програма “Младеж” на ЕС.
Младежки дом в рамките на една година реализира дейностите по двата проекта в
партньорство с 10 училища от Сливен.
Ø ANTI – DRUGS VOLUNTEER’S TEAM IN TNE YOUTH HOUSE OF SLIVEN
Място на провеждане : Сливен – Младежки дом
Продължителност на проекта :01.09.2004г. до 30.08.2005 г.
Организации участнички : България –Младежки дом Сливен и младежка организация
от ГЕРМАНИЯ
Участници:/брой и възраст/ :1 доброволец
Продължителност на обмена : 1 годин
Ø ANTI – DRUGS VOLUNTEER’S TEAM IN TNE YOUTH HOUSE OF SLIVEN
Място на провеждане : Сливен – Младежки дом
Продължителност на проекта :01.09.2004г. до 30.08.2005 г.
Организации участнички : България –Младежки дом Сливен и младежка организация от
Франция
Участници:/брой и възраст/ :1 доброволец
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Продължителност на обмена : 1 година
Обща стойност на проектите - 9072 евро
ANTI – DRUGS VOLUNTEER’S TEAM IN TNE YOUTH HOUSE OF SLIVEN
Доброволците бяха участници в екипи и проектния екип на Младежкия дом.
Философията на услугите на този проект постави младите хора в центъра на дневния
ред, който целеше да им даде мощ чрез обществено - образователен процес. Екипът беше
ангажиран с анти дискриминацията и развитието на проекта на младежките услуги.
Проекта имаше елементи на : подобряване на участието на младежката общност,
създаване на екипност и отговорност при реализиране и иницииране на младежки
инициативи, здравен начин на живот / спорт, предпазване от наркотици, осмисляне на
свободното време
чрез неформалното образование/, работа с младежи в риск и окуражаване на младите хора
за участие в обучението, тренингите и работата.
v Младежки проект по програма „Младеж”, Дейност 3
Ø проект „Европейска присъствие, европейско сътрудничество и младежки
сътрудничество в Сливен от средата на 19 в. до днес”
Дата на провеждане:01.12.2003/31.05.2004г.
Обща стойност на проекта: 500 евро
v Младежки проекти по програма „Младеж” Дейност1
Ø Многостранен младежки обмен с участие на шест държави от ЕС „Младежка
лятна арт – академия „Европеада – България 2004”
Дата на провеждане : 15.06 – 25.06.2004г.
Младежки дом Сливен
Обща стойност на проекта – 13773 евро
Многостранен младежки обмен в гр. Гера, Германия „Среща чрез спорта”
Дата на провеждане:19.08 – 30.08.2004г.
Участници: 7 младежи и 1 ръководител
Обща стойност на проекта: 1160.69 евро
Ø Многостранен младежки обмен “Арт-академия-Словакия-2005”
Дата на провеждане: 03-13.03. 2005 г.
Участници: 8 младежи от България
Място на провеждане : Словакия, Липтовски Микулаш
Обща стойност на проекта:1124 Евро
Ø Международна конференция по проект “Свобода на информацията и влияние на
младежите върху развитието на медиите”- проектът е по програма “Младеж” на
ЕС
Дата на провеждане: 23-25.05.2005, участие в предварителна работна среща
Място за реализация: Словения, Марибор
Обща стойност на проекта: 300 евро
Ø Участие в проект“Свобода на информацията и влияние на младежите върху
развитието на медиите”
Дата на провеждане: 03.07 – 12.07.2005г.
Участници: 7 младежи
Място на провеждане: Словения, Марибор
Обща стойност на проекта: 500 евро
Ø Обучителен семинар в гр. Пловдив „Водене на кампании и работа с медии”
Срок: 20.10.2005г 0- 22.10.2005г.
Участник: Веселин Пенев – ГПЗЕ
Ø Участие в Национален форум „БГ МЛАДЕЖ” – 2005г.
Дата на провеждане: 07.10 -08.10.2005г.
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Място: София – ДАМС
Участници: представител на Младежки дом и Младежки „Евро клуб”
Ø Тренинг”Разработване на проекти”
Дата на провеждане: 01.02-01.03. 2005 г.
Участници: 50 младежи от ГПЗЕ
Ø Тренинг-обучение на младежки лидери от десет училища за работа по превенция
на наркоманиите-идеен проект на Жан-Мари Беноа
Дата на провеждане: 01.02.2005 - 01.04-2005 г.
Участници: 100 младежи
Разработени и подадени са следните проекти по програма “Младеж” с партньори от ЕС:
v Дейност 1- Младежки обмени
1.Проект”Conquering all rights”- с младежка организация от Алесандриа - Италия
Проектът включва уъркшопове по театър, музика и танци.
2. Проект “Cultural cooperations” exchange- с младежка организация “Agria”от Унгария Проектът включва подготовка и представления на съвместна програма по стандартни
танци с организации от Словакия, Австрия, Унгария и България.
3. Проект „Youth and the cultural mosaic in the European countries” – с младежка общинска
организация от Ксилокастро – Коринт, Гърция, многостранен проект с девет държави.
Проекта включва следните теми: права, антирасизъм, ксенофобия и междукултурно
общуване.
v Дейност 5- Контактни семинари
1.Проект “Twinning out YOUTH!” с младежка организация от от гр. Печ- Бараня,
Унгария.
Проектът представлява тридневен семинар за създаване на партньорства и разработване
на идеи за проекти по Дейности 1/обмени/ и 2 /EVS/.
2. Проект “Do women count? The challenge of considering а migrаnt woman a person with
special needs and not a passport number”- с младежка организация от гр ПортоИталия.
Включва дискусии и работни срещи за миграцията на жените и половата дискриминация.
Реализираните проекти са в направления на социалната превенция, свободното време
и социално – културната дейност, насърчаване на трудовата заетост и осигуряване на
подходящи работни места, образователна политика осигуряваща възможности за
придобиване на желаното от младите хора образование, политика на социална и здравна
защита, екология.
През летния период екипа на Младежки дом търси възможности за финансиране.
Реализирани бяха редица срещи за осигуряване на финансови средства за офис
обзавеждането и оборудването на новата сграда на Младежки дом. С помощта на
Сливенски фирми бяха осигурени средства в размер на 5000 лева, с които оборудвахме
предоставената ни сграда от Община Сливен.

ФИНАНСИРАНЕ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ПРОЕКТИ НА
МЛАДЕЖКИ ДОМ – СЛИВЕН
Наименование

2003 година9 месечие

2004 година12 месеца

2005 година9 месечие

1.Реализирани
проекти с външно
финансиране
Програма
„МЛАДЕЖ” ЕК и
Програма

1. „Джунглата е
зад вратата” –
България, гр.
Сливен - 1222 лв.
2. КРОС
„Координация,

1. „Младежки
парламент на
побратимените
градове” –
България, гр.
Сливен – 28682

1.”Екип от
доброволци в
Младежки дом
Сливен” –
доброволец от
Франция -

% 2005
към
2003 г.
2003г.25142
лв.
2004г. –
69693
лв.
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„АЛАВИДА”

развлечение, обмен,
сътрудничество” Белгия,гр. Лимбург
– 3822 лв.
3.
„Интернационална
екологична работна
кампания” –
Германия, резерват
Медцен – 3481 лв.
4. „Да запазим чист
света, в които
живеем” България, гр.
Сливен –
9482 лв.
4. „Местната
идентичност и
културните
паметници в
живота на младия
европеец” –
България, гр.
Сливен - 7135 лв.
Обща ст-ст: 25142

лв.
2.Обучение на
доброволец в
Франция по
програма
„Младеж” –
Франция, гр.
Париж – 600 лв.
3. „Развитие на
концепция за
работа в
рамките на
неформалното
национално и
интернационално
образование” –
Германия, гр.
Гера – 800 лв.
4. ”Европейско
присъствие,
европейско
сътрудничество
и младежки
инициативи в
Сливен от
средата на 19 век
до наши дни” –
България, гр.
Сливен – 1000 лв.
5. „Младежка
лятна артакадемия
„Европеада –
България 2004” –
България, гр.
Сливен – 26937
лв.
6. „Среща чрез
спорта” Германия, гр.
Гера – 2270 лв.
7.”Да запазим
природните
богатства на
Балканите” –
Македония гр.
Битоля и
България гр.
Сливен –
5904 лв.
8. „Инициатива
за МАЖОР”-

2005г. –
България, гр.
Сливен – 17743 лева 39274
лв.
2. .”Екип от
доброволци в
Младежки дом
Сливен” –
доброволец от
Германия –
България, гр.
Сливен – 17743 лева
3. „Арт – академия
– Словения 2005” –
Словакия, гр.
Липтовски
Микулаш – 2201 лв.
4. „Свобода на
информация и
влияние на
младежите върху
развитието на
медиите” –
предварителна
работна среща
Словения, гр.
Марибор – 587 лв.
5. „Свобода на
информация и
влияние на
младежите върху
развитието на
медиите” –
реализация на
проекта – Словения,
гр. Марибор –
1000 лв.
Обща ст-ст: 39274
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проект на 8
младежки дома
от страната –
28000 лв. по
3500лв за всеки
младежки дом
Обща ст-ст:
69693лв.
1. . „Младежка
2.Вътрешни
1. „Младежка
проекти на
информационно –
информационно –
Младежки дом –
консултанска
консултанска
служба”
финансиране от
служба”- С
Община Сливен и
финансиран от
решение на ПК на
спомоществователи Общински Съвет – бюджета на
Младежки дом –
1000 лв.
2. „По стъпките на Сливен – 1000 лв.
2. „Цветен
Кирил и Методий
във Великоморавия камертон” –
200лв. от
и Панония” –
Чехия, Словакия и бюджета на
Унгария – 4000 лв. Младежки домСливен
Община Сливен и
3. Младежки
4000 лв.
спомоществователи парламент –
участия в
/8000 лв./
национални и
регионални
Обща ст-ст:
срещи - от
9000 лв.
бюджета на
Младежки дом –
300 лв.
4. Младежки
съвет по
наркотични
вещества финансиран от
Общински съвет
по наркотични
вещества – 1300
лв.
5. Фестивал „Да
отгледаме
децата със
любов” –
5000 лв.
6. Младежка
работна среща
община
Кесариани,
Гърция –
финансирана от
Община Сливен

1. „Младежка
информационно –
консултанска
служба” –
финансирана от
бюджета на
Младежкия дом –
1000 лв.
2. Младежки
парламент –
участия в
национални и
регионални срещи от бюджета на
Младежки дом –
300 лв.
3. Младежки съвет
по наркотични
вещества финансиран от
бюджета на
Младежки дом –
300 лв. и 380 лв. от
приходи от
организирана
дискотека
4. „Цветен
камертон” – 200лв.
от бюджета на
Младежки домСливен
5. Младежки прояви
по празника на града
финансирани от
бюджета на
Младежки дом и
Община Сливен –
200 лв. и 2 50 лв. от
община Сливен
6. Конкурс рисунка
„Светът в ръцете
на младете”финансиран от
фонда за

2003г. –
9000лв.
2004г. –
10170лв.
2005г. –
8150 лв.
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– 1000лв.
7. Организирани
младежки
дискотеки
„Империа” събраните пари
дадени като
приход на
Младежки дом и
училищата в
Сливен – 1370 лв.
Обща ст - ст:
10170 лв.

населението на
ООН – 300лв.
7. Участие на
Брейк – денс клуб и
Хип-хоп група в
национални прояви
– финансиран от
бюджета на
Младежки дом –
220 лв.
8. Осигурени
средства от
спомоществователи
за офис обзавеждане
и оборудване на
новата сграда на
Младежки дом –
5000 лв.
Обща ст-ст:
8150 лв.

47

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
1. Разработване на проект за участие в Националната програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост” пред МТСП. Осигурена заетост на дълготрайно
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане общо на територията на
община Сливен – 128 лица в дейности с почасов характер и дейности в предоставянето на
социо - консултантски услуги.
2. Разработване на проект за участие в Националната програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост” пред МТСП. Осигурена заетост на дълготрайно
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане общо на територията на
община Сливен – 68 лица в дейности с в предоставянето на социо - консултантски
услуги.
2. Участие в процедурата за наемане на лица по Програма “Старт на кариерата” на
Агенцията по заетостта. Осигурена заетост на 3 лица в дирекция “Международно
сътрудничество и евроинтеграция”, отдел “Култура и вероизповедания”, дирекция
“Икономика и финанси”.
3. Стартиране на Програма за стажуване на младежи от системата на средното
образование в администрацията на община Сливен.
4. Участие в Програма “Помощ за пенсиониране”. Осигурена заетост на 1 лице.
5. Участие в Програма “Заетост на учители за работа с деца с увреждания”.
Осигурена заетост на 1 лице.
6. Разкриване на три “ Фамилни центъра за деца” като пилотна община по Проект
на МТСП. Осигуряване на заетост на 3 лица и оборудване на трите фамилни центъра.
Фамилните центъра за деца предоставят качествени грижи в семейна среда за деца на
работещи родители.
7. Иницииране за включване на 155 безработни лица в дейности с аварийно спасителен характер по финансираща Програма от Агенцията по заетостта, като
компонент по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
8. Актуализиране заповедта на кмета на община Сливен, относно оптимизиране на
действащия механизъм за полагане на обществено полезен труд на лица, обект на
месечно социално подпомагане на територията на общината в предоставянето на
социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране
на населените места.
9. Разкрит “Център за социална интеграция на възрастни и хора с увреждания” по
проект в партнъорство с Център за професионално развитие – София за осигуряване на
равни възможности за социално включване на хората с увреждания чрез предоставяне на
точно адресирани психо – социални, юридически и трудово – професионални
консултантски услуги към подпомагане преодоляването на социалната изолация на
хората с увреждания.
10. Открит Превантивно – информационен център за превенция на насилието и
употреба на наркотични вещества. Центъра е ангажиран с изготвяне на методически
ръководства на превантивните дейности в учебните заведения, провеждане на тренинги и
консултативна дейност на деца и младежи и техните семейства в риск.
11. По проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”
като пилотна община в Сливен е разкрит Комплекс за социални услуги с обособени три
центъра – Център за обществена подкрепа, Звено “Майка и бебе” и Център за работа с
деца на улицата. Дейностите, които ще се извършват в Комплекса са насочени към
защита правата на децата, развиването на услуги в общността с цел подобряване тяхното
благосъстояние, предотвратяване, превенция на изоставянето, деинституционализация,
както и изграждането на капацитет за предоставяне на икономически ефективни
алтернативни социални услуги.

12. Проведен обучителен семинар на тема “Защитено жилище - алтернативна
форма за предоставяне на социални услуги за хора с ментални увреждания.
13. Сключване на договор за извършване на дезакаризационни, дезинсекционни и
дератизационни мероприятия в заведенията на бюджетна издръжка в община Сливен.
14. Финансиране на фолклорна група при клуб на пенсионера за участие в
Старопланински събор “Балканфолк” град Велико Търново.
15. Организиране и финансиране на проведения Национален събор, посветен на 35
годишния юбилей на пенсионерското движение в област Сливен.
16. Митническо оформяне и получаване на хуманитарна помощ от
Благотворителна организация “Солтмайн Тръст” – Англия /дрехи, завивки, одеала втора
употреба. Съгласно волята на дарителя дарението е предоставено на специализираните
институции за социални услуги, за нуждите на местното население.
17. Изготвяне на Проект за предоставяне на безвъзмездна помощ от страна на
Японското правителство за архитектурно благоустрояване на Селище “Качулка”,
отговарящо на принципите на новия универсален дизайн.
18. Получена хуманитарна помощ от КЕЪР Интернешънъл България и Фондация
“Инициатива и съпричастност” – Сливен /фамилни пакети със санитарни принадлежности
и медикаменти/. Съгласно волята на дарителя дарението е предоставено на населението
от бедстващите райони на територията на община Сливен.
19. Инициатива на община Сливен със съдействието на МТСП за изработването на
документален филм за Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения.
20. Включване на община Сливен по работата в Проект “Подобряване на
сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България”.
21. Инициатива на община Сливен във връзка със създаване на френски модел за
изграждане на селска социална служба.
22. Изготвяне на предложение пред “Комунални услуги” ЕООД- Сливен относно
изготвянето на наредба за регионалните норми на натрупване на ТБО от Детски градини,
Детски ясли и Специализирани институции и заведения намиращи се на територията на
община Сливен.
23. Съставяне на комисия и изготвяне на приемоно-предавателен протокол за
приемането от Министерството на труда и социалната политика сграда представляваща
Център за работа с деца на улицата и предаването и на “Кеър Интернешънъл България”.
24. До 1.01.2003 г. ежемесечно Община Сливен внасяше дължимите
здравноосигурителни вноски по сметка на РЗОК и съответно декларираше персоналния
регистър на лицата в РУСО – гр. Сливен по смисъла и в изпълнение на Закона за
здравното осигуряване.
В последователните промени в българското законодателство
и по-конкретно с промените в Закона за здравно осигуряване и Закона за социално
подпомагане – ангажимент за внасяне на здравно осигурителните вноски на
горепосочените лица от 1.01.2003 г. има Дирекция “Социално подпомагане” гр. Сливен.
25. От 1.1.2003 г.всички социални заведения и други дейности в общността
преминаха под управление на кметовете на общините и в общината се създаде ново звено
– общинска служба за социални услуги, включващо Дом за стари хора, Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост гр. Кермен, Дневен дом за стари хора, Дневен дом за
деца и младежи с умствена изостаналост, Дневен дом за възрастни с умствена
изостаналост, Дневен център за рехабилитация и социална интеграция на незрящи,
Домашен социален патронаж.
През месец юни 2003 г. беше подписан разделителен протокол между МТСП и
Община Сливен, по силата на който всички активи и пасиви, включително и на Селище
“Качулка” преминаха под управление на кмета на общината. Предстои ново
структуриране на селището, съобразно преценка на потребности и възможности.
За специализираните институции за социални услуги и предоставянето на услуги в
общността, изпълнението на бюджета за 2002 и 2003 г. е следния:
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1. Дом за стари хора Сливен
2. Дом за деца с умствена изостаналост гр. Кермен
3. Дневен дом за деца и младежи
и възрастни с умствена изостаналост гр. Сливен
4. Дневен дом за стари хора Сливен
5. Домашен социален патронаж

бюджет лв.
2002 г.
203334

бюджет лв.
2003 г.
279673

197392

214375

71855
6399
123130

67653
15847
267814

26. Създаване на социален комплекс – Клуб на инвалида /незрящи/ и Дневен
център за рехабилитация и интеграция на незрящи, като се предоставя комплексно
обслужване на едни и същи хора от рисковата група. Разгръщане на действителна форма
на дневни грижи за хора с увреждания – възможности за хранене, културни мероприятия,
условия за социални контакти.
Съдействие за разширяване възможността за трудова заетост на безработни лица.
Участие в процеса на разработване, координация и реализиране на проекта по
Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2003 г. На
територията на Община Сливен са разкрити 106 работни места на 17 обекта на
територията й. За 2004 г. още 74 работни места в 11 обекта.
Наетите лица по програмата изпълняват различни общополезни дейности, включващи
благоустрояване на населеното място, социални дейности, поддържане и опазване на
общинска и държавна собственост, комунално-битово обслужване.
27. Съвместно с Баптистка църква – Сливен се реализира проект “Изхранване на
деца – сираци и полусираци” от средния курс на 15 училища на територията на гр.
Сливен, като ежедневно се осигуряваха закуски за периода м. ІV – VІ.2003 г.
28. Разработване, организация и координация на проект “изграждане на Център за
социална интеграция на възрастни и хора с увреждания, които общината реализира като
подпроект на проект на Националното сдружение на общините в Република България и
Промяна в политиката и практиката на общините в обслужването на възрастните и хората
с увреждания по програма “ФАР АКСЕС 2000”. Община Сливен бе една от деветте
пилотни общини, като при кандидатстването си гарантира устойчивостта на дейностите и
след приключването на проекта през месец септември 2003 г. Изграден бе обществен
съвет, като помощен орган за дейностите в Центъра.
Членове на съвета са представители на двете целеви групи.
Основни цели и дейности на ЦСИВХУ са:
Ø административно-техническо обслужване на нуждаещите се
възрастни и хора с увреждания – попълване на формуляри, съдействие при изготвяне
на документ;
Ø предоставяне на психологическа, социална, медицинска,
юридическа и други специфични консултации и помощ;
Ø запознаване на рисковите групи със законовите и подзаконови
нормативни актове и документи, касаещи тяхната трудова и социална защита и
закрила;
Ø координация и взаимодействие с териториални подразделения на
държавни институции;
Ø предоставяне на информация за дейностите на НПО, клубове на
пенсионера;
Ø участие в мероприятия за създаване на социални контакти.
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29. Община Сливен е една от пилотните общини, в които се реализира
проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Подписан е
анекс към споразумението по реализиране на проекта между Община Сливен, МТСП и
Агенцията за закрила на детето. Разработена е стратегия за развитие на услуги за деца и
семейства в Община Сливен.
30. Осигуряване чрез посредничество дарители от две благотворителни
организации от Англия с помощта на Баптистката църква – гр. Сливен за Социално
педагогическия интернат в с. Драгоданово и в Дневния център за социална интеграция
към БЧК. Средствата вложени в двете заведения са над 150 х.лв., а дарителите няколко
кратно участваха и продължават да участват с труд по реализиране на ремонтните
дейности и по този начин дарението чувствително се увеличава.
31. Участие и координация в стартиралата през м.юни 2003 г. процедура за
кандидатстване по програма на МТСП “Повишаване пригодността на заетост и
насърчаване предприемачеството на младежите”.
Основен мотив за участието на Община Сливен по тази програма е желанието за
активно съдействие за предотвратяване деквалификацията на младежите с висше
образование, осигуряване възможност на младите хора за придобиване на трудов стаж,
спомагане за намаляване миграционните процеси, в които участва предимно младото
население.
32. Представителство пред Митническите власти по освобождаване на
хуманитарни помощи от Германия и Англия – организиран е приема и разпределянето по
институции и население според волята на дарителя.
33. Изпълнение на текущи задачи, свързани с:
Ø изготвяне и внасяне на предложения пред Общинския съвет –
Сливен във връзка с отпускането на персонални пенсии от Министерски съвет и
опрощаване на събираеми дългове към държавата за отчетния период;
Ø тълкувания, устни и писмени консултации, съобразно
нормативните наредби за социално подпомагане;
Ø консултации по предоставяне на социални услуги, настаняване
в специализирани институции за социални услуги;
Ø консултации относно правата на инвалидите;
Ø периодичен контрол при осъществяване на дейността по
извършване на служебни погребения;
Ø съдействие и разясняване относно предоставянето на сграден фондобщинска собственост за нуждаеща организация, на културно-масовата дейност на
учредени клубове на пенсионера;
Ø изготвяне на работни инструкции, информации на Сметна палата,
справки и информации за Областна управа, НСОРБ, Дирекция “СП” – Сливен,
Дирекция “БТ” – Сливен;
Ø изразяване на готовност на Община Сливен за подкрепа и
партниране на проекти с общополезна дейност разработени от НПО;
Ø участие в работни срещи във връзка със социалната политика на
Община Сливен.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Във всяка детска ясла са проведени ремонтни дейности: топлоизолации, ремонт на
покриви, смяна на топлинни уреди, топлинни инсталации, ремонт на помещенията
т.н.
2. Оборудването на всяка детска ясла е основно обновено – закупено е ново спално
бельо, играчки, перални, бойлери, специализирано кухненско оборудване и т.н.
3. От 2004 г. община Сливен финансира снабдяването с лекарства за оборудване на
спешен шкаф във всяко детско заведение
4. Завишени са средствата за храна на детските заведения
5. Закупен е нов автомобил за Млечната кухня за разнос на храната по филиали,
частистно е подновено кухненското оборудване.
6. Двойно е повишен капацитетът на Млечна кухня – близо 800 деца ползват дневно
услугите й
7. Над 20 % е завишението на общинските разходи спрямо 2004 г. за дезинсекция,
дератизация и дезакаризация на тревните площи на територията на общината.
Завишението спрямо 2003 г. е приблизително 35 %.
8. За първи път през 2004 г. общината задели 10 000 лв. за снабдяване на
медицинските кабинети в учебните заведения с медикаменти, консумативи и
канцеларски материали
9. Общинският съвет по наркотични вещества реализира ръст на бюджета за 2004 г.
спрямо 2003 г. с 50 %, а за 2005 г. с приблизително 70 %. Средствата се разходват
за подготовка на кадри, провеждане на обучителни семинари на младежите от
Сливен, провеждане на конкурси, награди, презентационни материали, активни
дейности и т.н. Част от средствата се използват са подготовка на проекти и
привличане на допълнителни средства. За 2004 г. Съветът привлече 120 % външно
финансиране в сравнение със собствения си бюджет.
10. Разкрити са два нови здравни центъра в кв. “Надежда”, грижещи се за здравето на
бъдещи майки, млади майки и деца.
11. Над три пъти и половина (над 350 %) са повишени разходите на общината по
осигуряване на лекарствени средства на ветераните от войната спрямо 2003 г.
12. През 2004 г. община Сливен стана пилотна община в реализирането на проект
“Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции” на обща
стойност 6 894 270 щатски долара за периода 2003-2005 г.
13. Отново през 2004 г. общината стана пилотна община по проект “Подобряване на
сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България” на обща
стойност 504 130 щатски долара за периода 2004 – 2008 г.
14. Средствата за издръжка на областния диспансер по кожни и венерически
заболявания със стационар са увеличени двойно.
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Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на
територията на Община Сливен за периода октомври 2003, 2004, до октомври
2005г
През изминалия период, в изпълнение на Програмата за опазване на
околната среда на територията на община Сливен, по която работи отдел “ЕЗГ”
целогодишно, съобразно специфичните стратегически цели и сроковете, поставени
в нея, са взети следните мерки и са реализирани следните мероприятия:
По първа стратегическа цел:
А. Повишаване на капацитета - институционален и организационен на
общинската администрация в отдел «Екология, земеделие, гори»
В отдел “Екология, земеделие, гори” беше разкрита щатна бройка за
озеленител и създаден сектор “Гори”. С това се подобри работата в сферата на
озеленяването – възстановяване на растителността в чертите на града и в селата на
Община Сливен, непрекъснат контрол и съвместна работа с “Комунални услуги”
ЕООД . Актуализира се в момента паспортизацията на озеленените площи и
регистъра на декоративната растителност.
През изминалия период експертите от отдела са посещавали семинари,
организирани от РИОСВ – Стара Загора, МОСВ, РАО “Тракия”, Асоциацията на
еколозите от общините в България предимно в областта на управление на
отпадъците, приоритет на нашата община. В резултат на това Община Сливен
заедно с Община Русе беше включена в пилотен проект на МОСВ за разделно
събиране на опасните отпадъци от бита, който започва през м. септември 2005г. В
момента започва реализацията на проекта, който ще продължи и през 2006г.
Разработени са Програма за управление на отпадъците на територията на
Община Сливен и Програма за опазване на околната среда за периода 2004 – 2010г.
По втора стратегическа цел – подобряване качеството на атмосферния въздух
След проведени разговори с експерти от МОСВ, Община Сливен е одобрена и до края
на 2005г. и ще бъде монтирана стационарна апаратура за непрекъснато наблюдение и
контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на града. МОСВ дарява
безвъзмездно станцията на община Сливен.
Озеленяване
- Прз м. октомври 2003г. са засадени 105бр. широколистни дървета
на следните обекти” поречието на река Асеновска, Ичеренско
шосе, ул. “Добри Войвода. 189гр. Дървета по брега на Дюлева река,
по проект, одобрен от МОСВ.
- През 2004. са извършени
озеленителни мероприятия за
подновяване и попълване на растителността в жилищните
квартали “Клуцохор”, “Младост”, “Българка”, “Стоян Заимов”,
Дружба” и центъра, в 12 детски градини, две училища, в кв.
“Речица” и в кметства Самуилово, Селиминово, Гавраилово,
Блатец, Драгоданово, Гергевец, Кермен, Младово, Горно
Александрово, Николаево, Глуфишево, Старо село, Чинтулово,
Панаретовци. Засадени са 4 000бр. рози, 4 200 бр. храсти и 1 050 бр.

декоративни дървета. По поречието на река Асеновска е
извършена частична подмяна
на тополовите насаждения –
засадени са 70 бр. чинари.
- По Ичеренско шосе, в участъка от Старческия дом до разклона за
лифта са реконструирани озеленените ивици.
- Извършено е възсановяване на озеленените площи в предгаровия
парк и се създаде ново насаждение в непосредствена близост до
Старчески дом. Не е изпълнено предвиденото за 2004г. озеленяване
по Софийски подход, защото там все още се извършваха за
полагане на оптичен кабел и непроходим колектор.
- Закупените и засадени декоративни дървета и храсти са на обща
стойност 22 821лв.
През 2005г. са закупени посадъчни материали на обща стойност 14
731лв. в т. Ч. дървета – 1299гр., храсти – 5450бр. и рози – 1310.
Същите са раздадени на граждани за оформяне на междублоковите
пропстранства в кварталите “Заимов”, “Дружба”, “Българка”,
попълване на тротоарните насаждения и блгоустрояване на ул.
“Радой Ралин”, на детски градини, ясли и училища на територията
на град Сливен и 11 кметства от общината ( Самуилово, Крушаре,
Старо село, Николаево, Биково, Средорек, Кермен, Стара река,
Струпец, Злати войвода и Селиминово), и кварталите “Дебелата
кория и Речица.
- Направено е проектиране за реконструкция на озеленените площи
в пешеходната зона на града, изкоренени са декоративни дървета и
храсти, които са в лошо физиологично състояние. Проектът беше
реализиран през пролетта на 2005г.
Въз основа на влязлата в сила през 2003г. общинска наредба за
озеленените площи и декоративната растителност са събрани еко
такси както скедва: 2003г. – 1052лв., 2004г – 13 404лв. и 2005г. – 30
465лв.
Създаден е сектор “Гори” към отдел “Екология, земеделие,
гори”. През този период започна изпълнението на Програмата за
дърводобивните и лесокултурните мероприятия в общинските гори.
Община Сливен реализира проект по програма Сапарт в общински
гори в землищата на селата Глушник, Горно Александрово, Голямо
Чочовен и Раково , където се отглеждат и се създават 700 дка млади
насаждения.
По трета стратегическа цел:
В. До края на 2008 г. да се разработят и приложат комплекс от мерки за
предотвратяване риска от замърсяване на почвите
По отношение идентифициране на територии с наднормено замърсяване на
почвите, е извършено изследване и е установено наднормено съдържание на ДДТ в
района на бившия склад за пестициди, намиращ се в близост до с. Злати войвода.
Районът е саниран. Търси се финансиране за извършване изследване на почви в
районите на други населени места на територията на общината, в близост до бивши
складове за пестициди.

В момента се подготвя допълнителен раздел към наредбата за земеделските
земи, третиращ ползването на земеделски земи с наднормени концентрации на
замърсяване.
За посочения период са отдадени под наем и аренда земеделски земи от ОПФ
общо 5 957 дка за
46 097 лв.
Извършени са 1444 гр. е регистрации на земеделска и горска техника и 49
гр. регистрации на пчелари.

По четвърта стратегическа цел:
Г. До края на 2010 г. да се намали количеството непречистени отпадни води и се
осигури достатъчна по количество и качества питейна вода за населението,
отговаряща на БДС
През 2004г на градската пречиствателна станция за питейни води е
реализирана реконструкция на водната линия с цел пречисване на цялото
количество отпадни води, постъпващи в пречиствателната станция за отпадни
води.
Във връзка с исканото от община Сливен финансиране по програма ИСПА
за водоснабдителните обекти на територията на общината, са изработени следните
проекти в идейна фаза: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – гр.
Сливен”, “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – промишлена зона гр. Сливен”, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – SKADA-системи
за диспечерски контрол и управление”, “Водоснабдителни системи “Тунджа” и
“Мечкарево” и “Гергевец” – мпдернизация на съществуващите помпени станции”.
Във връзка с реконструкцията на канализацията на гр. Сливен са изработени
следните проекти в идейна фаза: “Реконструкция, канализация ЦГЧ – техноложка
част”, “Реконструкция, канализация ЦГЧ – инженерно-геоложки проучвания”,
“Реконструкция, канализация ЦГЧ –заснемане на съществуващите колектори”.

По пета стратегическа цел:
Д. . До края на 2008 год. да се разработи система за управление на всички видове
отпадъци на територията на общината
Разработена и е приета на сесия общинска Наредба за управление на
отпадъците, съобразена с изискванията на Закона за управление на отпадъците и
съпътстващите го подзаконови актове.
Разработена е и се изпълнява също Програма за управление на отпадъците на
територията на община Сливен за периода 2004 – 2010 г. и актуализация – през 2005г.
Почистиха се нерегламентирани сметища на територията на град Сливен и
околностите му през 2004гг. на стойнсот 48 870лв., а през 2005г. – на стойност
24 000лв.

Извърши се почистване на коритата на реките, преминаващи през града и на
селскостопански земи, намиращи се след изхода на Сливен за Бургас.
През 2004 год. се зàêóïèõà 132 бр. контейнери тип “Бобър”, 20 бр. контейнери –
КТО 6. През 2005г. са закупени 102 пластмасови контейнери тип “Бобър”, 218
пластмасови кофи и 88 бр. рециклирани контейнери тип “Бобър”.
По централните улици на града се изградиха площадки тип “джоб” за
контейнерите “BOBR”, които намалиха рисковете от пътно транспортни произшествия
и безконтролното им преместване от граждани.
“Комунални Услуги” ЕООД разшири обсега на сметосъбиране /с КТО 4 м3/ в част от
вилната зона на гр.Сливен – периферията на м.”Изгрева” до р.”Дюлева”, пътя Сливен –
м. “Моллова гора” до разклона за с.Сотиря, до информационния център на ПП “Сините
камъни” и м.”Селището”.
В настоящия момент се работва План за привеждане /закриване/ на ДТБО
с.Сотиря в съответствие с изискванията на Наредба №8 на МОСВ и във връзка с
предстоящата рекултивация на градското депо.
През 2004г. комисия определи площадка за изграждане на депо за строителни
отпадъци в района на бившето летище Бършен. В настоящия момент се води
кореспонденция с Министерството на отбраната. за преотстъпване на терена, който е
собственост на министерството, за изграждане на горепосоченото депо.
Почистиха се и се оформиха площадките за битови отпадъци в повечето
от населените места на територията на общината.
Съставени са 134 бр. констативни протоколи, връчени са предписания и 29 бр.
актове за административни нарушения.
Във фирма “Охрана и СОТ” ЕООД, Сливен има назначени 4 екополицаи, коити
извършват контрол по Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Сливен, като същите координират дейността си с експертите от отдел
“Екология, земеделие, гори”.
По шеста стратегическа цел:
Е. От 2005 до 2010 г. включително общината да е сред първите общини в
страната, привличащи средно годишно най-много средства на човек от
населението от външно финансиране за обекти свързани с околната среда
Експертите от отдел “ЕЗГ” в сътрудничество с експерт от отдел “Международни
връзки” и доброволката от Корпуса на мира – Джудит Хоуган, разработиха 6 проекта,
от които пет са одобрени по програмите ФАР, СПА, СИФ И ПУДООС. Това са
проектите: “Да работим там, откъдето сме”, “Придобиване на професионални умения в
областта на пчеларството и строително-ремонтните работи”, “Събиране на опасни
отпадъци от бита на територията на община Сливен и с. Самуилово, община Сливен”,
“Моят зелен безопасен град” и “По-близо до природата”. Външното финансиране е на
обща стойност 570917Евро. Проектът “По-близо до природата”, финансиран от “Корпус
на мира” на стойност 5 715,92лв. , от които 10% е общински дял вече е изпълнен.
Основна дейност по проекта беше палатково оборудване за екологичен лагер, което се
съхранява в Дом на водата и ученици и граждани могат да го ползват. През лятото Дом
на водата организира екологични лагери на Карандила.
По проекта “Моят зелен, безопасен град” на стойност 6 390лв., от които 925лв. е
общински дял, се създаде велосипедна алея в парка срещу спортна зала “Васил Левски’,
изпълни се и предвиденото озеленяване и почистване на района. Тук учителите ще
могат да провеждат часове по безопасност на движението.

През м. април 2005г. започна реализацията на два проекта за изграждане на “Зелено
училище”, туристически информационен център, две екологични пътеки, развитие на
пчеларство и билкарство в района на с. Ичера. Te са одобрени по програмите ФАР и
СИФ. По програма ФАР финансирането е на стойност 87 950лв., лв, а общинският дял е
9 780 лв., по СИФ – 124 977лв., общинкият дял е 31 294лв. Зпочна финансирането по
програма INTERREG 3C на проект “Аква фил”. Общата стойност на проекта е 235
800лв., 25% от които са от общинския бюджет. ПУДООС към МОСВ финансира
проект “Събиране на опасни отпадъци от бита на територията на община Сливен и с.
Самуилово” на стойност 174 800лв.. Тези два проекта ще приключат през 2006г.
По седма стратегическа цел:
Ж. До 2007 год. създаване и реализиране на програма за развитие на познавателен
туризъм и традиционни селскостоп. производства
Oбщинска администрация е извършила картотекиране на туристическите обекти на
територията на община Сливен.
През изминалата 2004г. са обновени съществуващи екологични пътеки на територията
на Природен парк “Сините камъни”.
Съвместно с неправителствената екологична организация “Искей” през м. март 2004г.
беше организира седмица на лечебните растения, на която експерти и производители
обсъдиха проблемите и бъдещите си намерения в тази област. Обсъди се и
разработването на Програма за лечебните растения.
В областта на екологичното земеделие – създадени са около 3000дка трайни овощни
насаждения на общинска земя и около 3000дка върху училищна земя.

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ “КУЛТУРА”
1. Финансирането на основните културни дейности през 2004 – 2005 годин, дава
относителна стабилност на институтите и възможности не само за оцеляване, но и за
развитие. Този извод може да бъде направен и на базата на основните количествени
показатели за дейността на културните организации (вж. Приложения).
♦ Подобрено е качеството на библиотечното обслужване.
Регионална библиотека “Сава Доброплодни” непрекъснато обновява фондовете, набавя
информация на съвременни носители, предлага много и съвременни услуги на
читателите, увеличава броя на читателите. Това превърна регионалната библиотека в
основен културен, научно-информационен и експертно-консултантски център не само за
община Сливен, но за цялата Сливенска и Ямболска области. За последните две години
РБ ”Сава Доброплодни” продължи да развива партньорства с множество държавни
органи, институции и агенции, с чуждестранни партньори, донорски организации,
фондации. Резултат от тези партньорства са реализираните през 2004 и 2005 година 7
проекта, насочени към различни читателски сегменти, целящи подготовката на
библиотеката и на библиотечните специалисти за работа с новите информационни
технологии и за подобряване качеството на предлагания продукт.
Особено ценен за възпитанието на децата в интерес към книгата и четенето в
днешния глобален компютърен свят, е единствения по рода си в страната Национален
фестивал на детската книга, който през 2004 и 2005 година направи първите си стъпки
за прерастване в сериозен международен форум на детската книга и литературата за
деца. Наградата на името на Константин Константинов в 4 категории (за принос в
детското книгоиздаване) бе учредена през 2004 година и дава заявка да се утвърди като
една от авторитетните национални награди в тази област.
♦ Стабилизираха се и позициите на театралните институти в културното
пространство на Сливен.
Община Сливен продължава да финансира чрез субсидия драматичния и кукления
тетър. Това дава възможност двата театрални института да покажат стабилизиране на
основните показатели и като количество на предлаганата продукция (вж. приложения) и
като качество на продукта. Репертоарът е добре балансиран по отношение на собствения
продукт и на на гостуващи трупи. Едновременно с това се поддържа по-дълъг сценичен
живот на представленията. Забелязва се и определено разширяване на георграфията на
представяне на продукцията на институтите в страната. И броя на представленията на
сливенските театри и този на публиката в турне бележат ръст в последните две години. За
качеството на предлагания продукт говорят и участията на театрите в престижни
национални театрални фестивали (Пловдив, Варна, Аполония и др.), както и наградите на
Държавен куклен театър от форумите в Търговище през май 2005 година (за най-добра
женска роля за “Мистерия с яйца”), на Международния фестивал “Златния делфин” –
Варна през м. юни 2005 година (за оригинална музика и за мъжка роля на спектакъла
“Копче за сън”). С успешното партньорство на Драматичен театър “Стефан Киров”
през м. септември тази година се реализира първият “Есенен театрален салон `2005
година” в града. От 7 до 15 септември 2300 зрители посетиха предложените в
програмата представления на най-добрите български театри и на тези от Москва и
Петербург.
♦ Музейните институции в Сливен (Исторически музей, Художествена галерия,
Национален музей на текстилната индустрия) се утвърждават като основни
средища за издирване, проучване, опазване, документиране, регистриране,
научно изследване и популяризиране на културно-историческите и
художествени ценности.

Основните музейни фондове са богати и изключително качествени. Важна в
последните две години е тенденцията за обогатяване на тези фондове – основно чрез
дарения, по-малко чрез откупки, а също и чрез реставрация на художествени паметници.
На лице са инициативи, които правят музеите посещавани места и популяризират
националното богатство, което съхраняват чрез разнообразяване на експозициите и
показване на експонати от фондовете; включване на музеите в туристически маршрути,
осигуряване на възможност на гостите и жителите на Сливен за достъп до музейните
обекти и в почивните дни, предлагане на нетрадиционни форми за популяризиране на
културно-историческото наследство (напр. Ретро-ревю “От раклата на баба”).
Наред с това община Сливен стимулира извършване на сериозна научна работа. През
2004, 2005 година община Сливен бе домакин на няколко сериозни научни форума, с
национално и международно значение: 2005 година – Национална научна конференция
“Втората световна война и България 1939-1947г., м. Април; Национална научна
конференция “100 години Художествен музей в Сливен – пътят през годините”, м. Май;
Научните четения “205 години от рождението на д-р Иван Селимински”, м. Октомври.
През м. май 2004 година, след 20 годишно прекъсване, отвори врати за посетителите
изключителната сбирка “Западно-европейска графика 19-20 век”, дарена на Сливен от
проф. Богомил Райнов.
Вложената през 2004 и 2005 година от Община Сливен инвестиция в размер на 172 975
лв., направи възможно откриването на 25.10.2005 г. на нов музеен обект – постоянната
сбирка “Християнско изкуство” в изложбена зала “Сирак Скитник”.
2. Финансирането на музикално-сценичните изкуства става изцяло със средствата
на общинския бюджет. Това води до известна несигурност и плахост за реализиране на
по-мащабни проекти. Независимо от това, количествените показатели за концертна
дейност и проявеният зрителски интерес към продукцията на Симфоничен оркестър и
Ансамбъл за народни песни и танци през 2004 и 2005 година (вж. Приложения) показват
регулярност. На сериозен интерес и успех се радват и двата института в чужбина: турне
на дамския състав на Симфоничния оркестър в Италия през м. декември 2004 година;
гостуването на Ансамбъла за народни песни и танци в Йордания, др.
През 2004 и 2005 година и двата музикални института продължиха своята работа по
проекта за възпитаване и привличане на публика, чрез реализирането на програма за
организиране на образователни концерти, съобразени с обучението по музика в училище.
Продължи участието в национални прегледи, конкурси, фестивали и т.н.
3. 2004 и 2005 година могат да бъдат определени като време на стабилизиране на
финансирането на народните читалища.
През лятото на 2005 г. общинската администрация откри Регионален
информационно-консултантски център “Читалища”, с което пряко да могат да се
подпомагат ръководствата на читалищата в работата по разработването и реализирането
на проекти.
Общината предостави материалната база на читалищата за безвъзмездно ползване.
Читалищните организации като цяло продължават да бъдат основни пазители на
традициите. Община Сливен успешно партнира с читалищните организации и кметствата
в реализирането на няколко сериозни регионални и национални фолклорни празника –
тези на “Маскарадни игри”, “На събор край Тунджа”, “Златна праскова”, “С песните на
Йовчо Караиванов”, “Зимни празници”, “Фолклорен събор – Кермен”.
Впечатляващо участие на Община Сливен в Деветия национален събор на
българското народно творчество – “Копривщица `2005 г.”: 800 самодейци от общината
показаха през м. август разнообразни обичаи, танци и песни.
Читалищните организации в общината осигуряват заетост на 85 библиотечни и
читалищни дейци.

През 2005 година всички градски читалищни библиотеки бяха снабдени с
компютърна техника и софтуер, което е първа стъпка в посока изграждане на
регионалната мрежа.
През 2005 г. се отбеляза 145 години от създаване на читалище “Зора”, 150 години
библиотека “Зора”, и 45 години ОШИ “Мишо Тодоров” и представянето на Сливен по
повод тези годишнини в зала “България” в София през м. май тази година.
4. За реализиране на културния календар на Община Сливен за 2004 и 2005 година
са заделени финансови средства, които са средно с 30% по-големи от предходните
години. Средствата са насочени главно към (подробна информация в приложения):
♦ Утвърждаване на станалите традиционни за Сливен, региона и страната
културни прояви – регионалните фолклорни събори,
Националния фестивал на детската книга, Международния детски фолклорен танцов
фестивал, културните празници “Майски дни на културата “Сливенски огньове”,
празника на Сливен – Димитровден и други, както и към разширяване, разнообразяване и
обогатяване на техния формат.
♦ Привличане вниманието към Сливен, към възможностите на културните
организации и творците чрез медийно представяне и партньорство, както и
към подкрепа на значими проекти на културните институти и творческите
дружества: 70 години Симфоничен оркестър – Сливен (2004 г.), 100
годишнината на Художествена галерия “Димитър Добрович”, 145 години
читалище “Зора” и концерт на бивши възпитаници на читалището и
Софийската филхармония в зала “България”, Изложбата на представителството
на Съюза на българските художници в залите на на “Шипка” 6 в София през
2005 година и др.
♦ Реализирането на нови и разнообразни проекти с национално и международно
участие;
- Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика “Цветен
камертон” март 2004, 2005 г.
- Есенен театрален салон – септември 2005 г.
- Международен пролетен филателен салон “Сливен `2005” – март 2005 година;
- Национални празници на духовите оркестри – Сливен – октомври 2005 година;
- Национален фестивал “Пътят на виното” – февруари 2005 г;
- Дни на модата в Сливен – октомври 2005 година.
♦ Подпомагане на млади таланти (издаване юбилеен сборник на класа по
литературно творчество при ОШИ “Мишо Тодоров”, многообразни
концерти) и стимулиране изявите на творците от Сливен (повече от 100
творчески вечери, премиери на книги, литературни четения)
♦
Привличане на изявени български творци в Сливен - Милчо Левиев, Нешка
Робева, Христина Ангелакова, Йордан Янков, Георги Константинов, Валери Петров и др.
Реализиране на юбилейни годишнини на колоси в българската култура – Радой
Ралин, Дамян Дамянов, Георги Джагаро, Иван Раев и др.
♦ Разширяване на партньорствата за реализирането на културни проекти.
5. Финансовите средства, заделени от бюджета на Община Сливен за
капиталови разходи за опазване и подобряване на материалната база на обекти на
културата: 2004, 2005 година – реконструкция и адаптация на подземните помещения на
зала “Сирак Скитник” за постоянната сбирка “Християнско изкуство” (172 975 лв.);
проект “Красива България” през 2004 г. са реализирани 5 обекта на обща стойност
218 019 лв. Общият обем на задачата за 2005 година възлиза на 393 000 лв. и включва
реализирането на 9 обекта (вж приложения).

Приложение 1
Основни количествени показатели за работата на културните
институти за 2004 и 2005 година
І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Основни показатели
(брой)
2. Библиотечен фонд
в т. ч.
- набавена литература

РБ“ С. Доброплодни”

Библиотека “Зора”

2004 г.

2004 г.

2005 г.

2005г.

267670

273143

120525

121000

5688

5274

500

525

- нови носители

296

301

40

45

- периодика

622

622

25

40

- отчислени материали

818

732

235347

227847

42238

42457

6637

6358

2020

2050

116586

113644

27150

27300

- заети материали
3. Читатели /всичко/
4. Брой посещения

ІІ. МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ
Основни показатели
(брой)
1. Основни фондове
- придобити, в т.ч. от:
- дарения
- закупени
3. Изложби (брой)
4. Посетители (брой)
5. Научни форуми
А) конференции
- национални
Б) научни четения, кръгли маси
6. Други масови прояви
- годишнини
7. Реставрации и консервация (брой)
8. Издателска дейност
- сборници, съобщения, др.
- мултимедии, други

Исторически музей
2004 г.
57128

Художествена
галерия
2004 г.
2005 г.
5600
5610

4
10720
17
12
2
5

2005 г.
58440
1312
432
880
2
12024
13
7
3
6

2
20

3
-

3
65

5
29

3
-

7
-

3
-

5
1

120
17
12300
7
2
1
5

10
15
6270
7
2
1
5

ІІІ. МУЗИКАЛНО И МУЗИКАЛНО – ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Показатели
(брой, по години)
2. Брой концерти, в т. ч
- в Сливен
- в общината
- в страната
- в чужбина
- образователни
3. Брой зрители, в т.ч.
- на образователни
- в турне
4. Други организирани масови прояви
- годишнини
5. Участия във фестивали
- в страната
- в чужбина

АНПТ
2004 г.
2005 г.

Симф. оркестър
2004 г.
2005 г.

69
32
6
4
6
12
5700
1200
1500

45
23
12
10
4200
-

33
22
11
7
10061
871
5450

20
18
2
6
10530
7500

-

-

1

-

1
1

-

-

-

ІV. ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ
Основни показатели
1. Репертоар (всичко, брой)
- стар
- нов (премиери)
2. Брой представления
- собствена продукция в Сливен
- собствена продукция в турне
- гостуващи
3. Брой зрители
- в Сливен
- в турне
4. Приходи (всичко лв.)
5. Други организирани масови
прояви (фестивали)
- брой представления
- брой зрители
- приходи (лева)
6. Участие във фестивали
- в страната
- в чужбина
- награди

ДТ “Ст. Киров”
2004 г.
2005 г.
6
8
3
5
3
3
69
58
42
31
17
5
10
22
16649
14469
12427
12885
4222
1584
41285
34334
1
3
3
-

9
2280
9133
1
1
-

ДКТ
2004 г.
2005 г.
10
13
7
10
3
3
175
151
89
95
76
51
10
5
10597
12372
5409
6885
5188
5487
-

-

3
3
-.
2

6
6
5

Приложение 2

РЕЗЮМЕ за прояви и събития, включени в културния календар на
Община Сливен за 2004 и 2005 г.
Културният календар на Община Сливен се характеризира с разнообразие и качество на
провежданите прояви. Той включва културни събития с международно участие, културни
изяви с национално значение, кръгли годишнини, съотносими със събития и личности,
културни прояви с регионално и местно значение и традиционните народни празници.
І. 2004 г.
м. Януари - 126г. от Освобождението на Сливен от османско иго
м. Февруари - 131 г. от Обесването на Васил Левски
- Регионален празник на маскарадните игри
м. Март - 126 г. от Освобождението на България от османско иго
м. Април - Великденски празници
- Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен
камертон”
м. Май - Културни празници „Майски дни на културата – сливенски огньове”
- Ден на Хаджи Димитър
- Национален фестивал на детската книга
- Международен детски фолклорен танцов фестивал
- Празник на българската просвета и култура
- Конкурс надпяване „С песните на Йовчо Караиванов”
м. Юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на Отечеството
м. Юли – Национален събор на Каракачаните в България
м. Август - Регионален празник „Златна праскова”
м. Септември - Съединението на България
- Ден на независимостта на България
- Международен фестивал на планинарския филм
м. Октомври - Национален фестивал на източно-православната музика
- Димитровден, празник на Сливен
м. Ноември

- Ден на народните будители

м. Декември - Зимни музикални празници
- Коледни и новогодишни празници
- Фолклорен събор „Зимни празници”
ІІ. 2005 г.
Освен изброените утвърдени, традиционно провеждани прояви от културния календар за
2004 г., в календара за 2005 г. са включени нови, които се организират за пръв път и са
посрещнати с голям интерес от гражданите на Сливен. Това са:
м. Септември - Есенен театрален салон
м. Октомври - Дни на българската мода
- Празници на духовата музика
- “Бяла нощ”

В културния календар вземат участие и прояви, които се провеждат периодично, но не
ежегодно. За 2005 г. това са:
м. Май - Фолклорен събор Кермен 2005
м. Август - Национален събор на българското народно творчество Копривщица 2005
Освен споменатите културни прояви, още се отбелязват и:
•

Юбилейни годишнини на видни творци и общественици, събития

І-І. за 2004 г.
м. Април - 110г. от смъртта на Сава Доброплодни
м. Юли - 75г. от рождението на Станка Пенчева, поетеса
- 170 г. от основаването от Добри Желязков в Сливен на механична текстилна
работилница, станала основа за първата фабрика в българските земи
м. Декември – 110 г. от рождението на Донка Константинова, художник
ІІ-І. 2005 г.
м. Март - 120 г. от рождението на Стефан Македонски, драматичен тенор
м. Май – 60 г. от победата над фашизма. Ден на Европа
- 165 г. от рождението на войводата Хаджи Димитър
- 70 г. от рождението на Дамян Дамянов
м. Септември - 120 г. от рождението на писателя Константин Константинов
м. Октомври - 115 г. от рождението на Мишо Тодоров
•

Юбилейни годишнини на културни организации и институти

І-ІІ. 2004 г.
м. Февруари - 75 г. ч-ще „Искра”, с. Крушаре
- 65 г. ч-ще „Хр. Ботев”, Сливен
м. Септември – 65 г. ч-ще „Единство”, Сливен
- 70г. ч-ще „Хр. Ботев”, с. Бяла
- 40 г. от създаването на Куклен театър в Сливен
- 85г. от създаването на Драматичен театър при ч-ще „Зора” в Сливен
- 70 г. Сливенска филхармония
-

ІІ-ІІ. 2005 г.
100 г. Художествена галерия “Димитър Добрович”
145 г. Образцово народно читалище “Зора”
150 г. Библиотека “Зора”
45 г. Ансамбъл за народни песни и танци

-

50 г. Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

•

Прояви, организирани от културните организации и институти, творчески и
професионални групи и сдружения в областта на културата

•

Местните събори на селищата от Общината, в зависимост от храмовите празници
на населените места
Приложение 3
Реализирани по проект „Красива България” обекти
І. 2004 година
общ обем: 218 019 лв.

Обекти:

1. Исторически музей
2. Жилищна сграда на бул. „Цар Освободител” № 7
3. Църква „Свети Никола”
4. Къща до Сливенска митрополия
5. Сградата на “Балканбас” (на ул. „Раковска”)

ІІ. 2005 година
общ обем: 393 000 лв.
Обекти:

1. Многопрофилна болница за активно лечение
2. Филиал на Гимназия с преподаване на западни езици „Захари
Стоянов”
3. Сграда на читалище „Зора” на бул. „Хаджи Димитър”
4. Жилищна сграда на бул. „Хаджи Димитър” № 1
5. Жилищна сграда на бул. „Хаджи Димитър” № 2
6. Жилищна сграда на бул. „Цар Освободител” № 30
7. Жилищна сграда на бул. „Цар Освободител” № 32
8. Жилищна сграда на бул. „Цар Освободител” № 45-а
9. Жилищна сграда на бул. „Цар Освободител” № 8, № 8-а, № 8-б

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
През изминалия двугодишен период усилията бяха насочени към необходимостта
към практическо решаване и координиране на дейността по основни въпроси отнасящи се
до развитието на различните направления на физическата култура и спорта в Община
Сливен
Поставените цели и задачи за развитието на спорта намериха приложение в
разработените програми, които конкретизираха това, което ще се извърши в развитието
на спорта сред децата, училищната младеж и подготовката на най-добрите спортисти,
готвещи се за участие в Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри.
Като приоритети за решаване през изминалия период стояха проблемите на
масовия училищен спорт, реализацията на спортните мероприятия и състезания,
включени в общинския спортен календар, както и състоянието на детския и юношески
спорт. Осигури се и финансова обезпеченост на подготовката на най-добрите сливенски
спортисти, готвещи се за участие в отговорни международни състезания и първенства.
Решиха се редица въпроси касаещи организационното и кадрово укрепване на
спортните клубове, тяхната дейност и състояние на представителни отбори, вземащи
участие в различни републикански групи на страната.
Установиха се оперативни взаимодействия с Българските спортни федерации,
Българската асоциация спорт за всички и Министерството на младежта и спорта по

отношение на провеждане на републикански първенства, мероприятия от масов характер
и подготовка на национални състезатели по време на лагери в националните отбори за
юноши, девойки, мъже и жени.
Особено внимание се отдели на материално техническото осигуряване и
състоянието на спортно – материалната база.
Разработи се Концепция за развитието на физическото възпитание и социалния
туризъм в Община Сливен. Нейна основна цел е да се предложи подходяща форма на
управление на спорта, базираща се на определени организационно–управленски и
материално-технически предпоставки при решаване проблемите на спорта.
Разработи се Програма за развитието на физическата култура и спорта в детските
градини. Нейна основна цел е да се засили вниманието към развитието на спорта сред
децата от предучилищна възраст, повишаване на тяхната двигателна активност и
формиране на отношение към физически упражнения от ранна детска възраст. За целта
през 2004 г. се организираха мероприятия и спортни празници във всяка детска градина.
За развитието на спорта сред училищната младеж е разработен календар за
развитието на масовия училищен спорт.Основната цел е да се изгради система от
състезания, която да се превърне в основен двигател на спорта в началните, основни и
средно образователни училища. В тази насока се организираха редица състезания и
спортни мероприятия по различни видове спорт във всички начални, основни и
общообразователни училища в града.
През 2004 г. на територията на общината функционираха 35 спортни клуба по 19
вида спорт. Представителни отбори за мъже и жени участващи в републикански групи
при спортовете: баскетбол, волейбол и футбол. Над 40 спортиста са включени в
националните отбори на страната за възрастите мъже, жени, юноши, девойки. Двадесет и
девет от тях се готвиха за участие в Балкански, Европейски, Световни първенства и
Олимпийски игри – Атина 2004 . Завоювани са 17 медала, от които 7 златни, 4 сребърни и
6 бронзови. Четирима състезатели са участвали на Олимпийските игри в Атина.
Държавното спортно училище е ведущо в страната по принос към националния спорт.
По спортния календар на Община Сливен са организирани и проведени 41
мероприятия по различни видове спорт с участието на спортни клубове и училища от
града.
В проведените общински ученически игри по спортовете баскетбол, волейбол,
лека атлетика, хандбал, тенис на маса, бадминтон, футбол и шахмат взеха участие над
1500 спортиста учащи, а във футболния турнир “Каменица” – 110 отбора с над 900
състезатели от цялата община.
С участието на спортните клубове в общината се проведоха чествания:
- 90 години футбол в гр. Сливен
- 80 години волейбол в гр. Сливен
- 80 години тенис на корт в гр. Сливен
През 2004 г. Община Сливен бе домакин на редица държавни първенства при
спортовете борба, джудо, самбо, баскетбол, волейбол, акробатика, спортни танци,
параолимпийски игри.
През годината се осигуриха средства и закупиха отоплителни устройства за 8
спортни зали, като по този начин се осигури отопление през зимния период във всички
спортни бази.
Осигуриха се уреди и съоръжения, като покривки за залата по борба, специални
постелки за спортна акробатика, прахосмукачки за спортните бази.
През 2005 г. усилията се насочиха към усъвършенстване на направленията на
спортната дейност и нейното обвързване, като неразделна част от социалната политика на
държавата и обществото. За целта с проведени редица мероприятия се осъществи
координация, синхрон и оперативно взаимодействие между държавните и обществени

институции със специализираните спортни организации /спортно училище, спортни
клубове, футболни клубове и сдружения/.
Осигуриха се възможности за внедряване на спорта сред подрастващото и младо
поколение чрез изградена система от състезания и спортен календар от мероприятия,
които превърнаха в основен двигател спортната дейност в училищата.
Създадоха се условия и успешно се реши ресурсното осигуряване на спортовете
даващи облика на Община Сливен в приноса и към националния спорт. Въведе се
договорна система с треньори и състезатели за обезпечаване финансирането на
подготовката и конкретизиране на резултатите на най-добрите спортисти – юноши,
девойки, мъже и жени.
Работи се за създаване на условия и предпоставки за развитието на спорта сред
лицата с трайни увреждания и лица в неравностойно социално положение.
Съществено внимание се отдели на състоянието на спортно – материалната база,
за нейното привеждане в съответствие с тенденциите на развитие на световния спорт.
През 2005 г. се разработиха редица планиращи документи в отдела, които имат
съществено значение за развитието на физическата култура и спорта в общината:
- Програма за олимпийска подготовка на спортистите от Община Сливен за
периода 2005 – 2008 г.;
- Правилник за стимулиране труда на спортисти и треньори, участвали в
балкански, европейски и световни първенства;
- Система за селекция, подбор и начална спортна подготовка;
- Развитие на физическата култура и спорта в Община Сливен през 2005 г. и
олимпийския цикъл до 2008 г.;
- Спортен календар на Община Сливен, обхващащ спортно – състезателната
дейност за деца, учащи, спортни клубове и традиционни масови мероприятия;
- Критерии за разпределение на финансови средства за спортни клубове и други
дейности от бюджета на Община Сливен.
Дейността по работата с децата в детските градини се усъвършенства в
направление на проведените състезания и спортни мероприятия. Учредиха се нови
спортни прояви като – Празник на спортните умения, “Карате турнир” и “Джудо турнир”
за деца. Разработен е календар на спортните празници на детските градини, финансиран
от Община Сливен. Всичко това значително увеличи обхвата на децата, занимаващи се с
прояви от спортен характер.
Нови измерения придоби състоянието на училищния спорт. Наред с разработения
спортен календар за междуучилищни състезания и проведени общински ученически игри
по 9 вида спорт, се разработиха и програми за разпространение на спортовете шахмат,
бадминтон, тенис на маса и карате в училищата на град Сливен. От бюджета на Община
Сливен се осигуриха средства в рамките на 15000 лв. за единадесет спортни клуба,
развиващи детски спорт и 8000 лв. за масов училищен спорт.
Финансирани са всички спортни прояви залегнали в спортния календар на Община
Сливен и спортните прояви от национален и международен мащаб в рамките на 21000 лв.
С голяма масовост се проведоха проявите: “Международен ден на предизвикателството”,
“Не на дрогата чрез спор”, “Спорт без тютюнев дим”, “Международен олимпийски ден”,
Футболен турнир “Каменица” с участието на 128 отбора и 1040 състезатели, Турнир по
стрийтбол с участие на 40 отбора, футболен турнир за купа “Хаджи Димитър”, детски
тенис турнир – 1 юни и т.н.
Турнирите по джудо “Димитровден” и по борба “Стоте войводи” се превърнаха в
международни турнири с участие на отбори от Турция, Гърция, Кипър, Македония и
отбори от цялата страна.
В своето участие в Световни, Европейски първенства и Балкански игри
сливенските спортисти завоюваха през 2005 г. единадесет медала, две четвърти и шест
пети места. Над 30 спортиста са включени в националните отбори на страната за

възрастите юноши и девойки, мъже и жени. Подготовката на най-добрите сливенски
спортисти, включени в изградените олимпийски ешелони на Община Сливен е финансово
обезпечена, като са въведени договорни отношения с конкретни изисквания за
изпълнение на поставени планови задачи. Разработен е и правилник, стимулиращ труда
на спортисти и треньори при постигнати резултати в приноса им към националния спорт.
През 2005 г. успешно се решиха редица въпроси свързани със състоянието на
спортно – материалната база и нейното оборудване с уреди и съоръжения. Базите за
предолимпийска подготовка са модернизирани, като са въведени нужните изисквания за
обслужване и условия за провеждане на целогодишен учебно -–тренировъчен процес.
Решен е въпросът за отопление на залите през зимния период. С решени на Общинския
съвет се закупиха пособия, уреди и съоръжения за модернизиране на спортните бази в
рамките на 30000 лв. – татами за зала “Карате”, тенис маси, платнище за боксов ринг,
платнища за зала “Борба”, климатици за зала “Вдигане на тежести”, баскетболни
конструкции с чупещи се кошове и конструкции за стрийтбол, щори за залите по борба и
акробатика, монтажна платформа за обслужване на съоръженията в спортните зали.
За 2005 г. ръководството на Община Сливен осигури финансови средства за
развитието на спорта, предвидени в бюджета в размер на 320000 лв. при 125000 лв. през
2004 г.
Найменование

2003 година
9 месечие

2004 година
12 месеца

2005 година
9 месечие

% 2005 към 2003 г.

Брой спортни
клубове
Брой спортисти
включени в
национални
отбори
Завоювани
медали от
Световни,
Европейски
първенства и
Балкански игри
Проведени
спортни
мероприятия по
спортния
календар
Участвали
отбори и
ученици в
Общинските
ученически игри
Футболен
турнир
«Каменица»
Турнир по
Стрийтбол
Осигурени
финансови
средства в
бюджета за

32 по 19 вида
спорт
30

35 по 19 вида
спорт
42

38 по 19 вида
спорт
35

5%

7

17

11

55 %

23

41

50

105 %

119 отбора
1197 участници

144 отбора
1365 учасници

198 отбора
1909 участници

0

110 отбора
900 участници

128 отбора
1040 участници

100 %

0

0

100 %

75.000 лв

125.000 лв.

40
160 участници
325.000 лв

410 %

спорт
Финансови
средства за
състезания в
училищата
Финансови
средства за
детски спорт
Финансови
средства за СК с
отбори в «А» гр.
и други групи
Финансови
средства за
провеждане на
ученически игри
Програми за
разпространение
на спорта в
училище
Средства за
олимпийска
подготовка и
спортно
майсторство

3100 лв.

3000 лв.

8000 лв.

150 %

0

2600 лв.

5000 лв.

100 %

25.000 лв.

55.000 лв.

105 000 лв.

400 %

7000 лв.

10000 лв.

15000 лв.

2,14

0

5000 лв.

10000 лв.

100 %

9000 лв.

27500 лв.

44000 лв.

480 %

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Регистрираните от общинстата администрация вероизповедания по години, както следва:
2003 година - 6 регистрирани вероизповедания с 31 поделения в Сливен и общината
2004 година - 12 вероизповедания със 74 поделения в Сливен и Общината
2005 година - 13 регистрирани вероизповедания със 75 поделения в Сливен и общината

ОТЧЕТ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
/ в лева /

Дейности
1

2003 г.
9 месечие
2

2004 г.

925
19 262
54 985

17976
54 110
80 760

85 255

169 565

Светофари
Преградни пана и съоръжения
Пътни знаци
Маркировка
Изкуствени неравности
Обща сума

3
4362

2005 г.
9 месечие
4

%
к 4/к5
5

1826
36 793
113 990
16 282
178 799

197
191
207
210

Дейностите, свързани с безопасност на движението се осъществяват в
партньорство с “Инвест–комплекс” ЕООД. Неспазването на ограничението на скоростта
по Закона за движение по пътищата налага поставянето на изкуствени неравности по
улиците.
Друг проблем, пред който общината е поставена, е системната кражба на пътни
знаци и преградни пана.
За началото на учебната 2005 г. всички училища и детски градини на територията
на град Сливен и в някои от населените места, бяха обезопасени:
1. НУ “Х. Димитър” – кв. “Клуцохор”, ул. “Баба Тонка”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
2. НУ “Антон Иванов” – ул. “Г. Икономов”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
3. ІІ-ро ОУ “Хр. Ботев” – ул. “Московска”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
- ПЗ В26 – да се оправи
4. І-во СОУ “Хаджи Мина Пашов” – ул. “Аспарух”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
- преградни парапети – 4 бр.
- пътни знаци: Б2 – 2 бр., В26 – 1 бр.; А19 – 3 бр.
5. V-то СОУ “П. Кр. Яворов” – ул. “Раковски”
- пътни знаци: А-19 – 1 бр.; В26 – 1 бр.
- преградни парапети – 3 бр.
6. Езикова гимназия “З. Стоянов” – ул. “Великокняжевска”
- пътни знаци: А19 – 1бр.; Г1 – 1 бр.
7. НУ “В. Левски” – ул. “Щросмаер”:
- пътни знаци: А19 – 3 бр.
8. ІІІ-то ОУ “Д-р Иван Селимински” – ул. “Драгоман”
- маркировка: пешеходни пътеки – 3бр.
9. ПГТО “Добри Желязков” – пл. “Стоил войвода”
- маркировка: пешеходни пътеки – 3 бр.

- пътни знаци: А19 – 3 бр.; В26 – 3 бр.
10. СПГСГ “Арх. Г. Козаров” – ул. “Роза”
- маркировка: пешеходни пътеки – 4 бр.
- пътни знаци: А19 – 4 бр.; В26 – 4 бр.; В27 – 2 бр.
11. СХУПИ “Д. Добрович” – бул. “П. Хитов”
- маркировка: пешеходни пътеки – 4 бр.
- преградни парапети – 5 бр.
- пътни знаци: А19 – 2 бр.; В26 – 2 бр.
12. VІІ-мо ОУ “Панайот Хитов” – ул. “Братя Кутеви”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
- пътни знаци: А19 – 2 бр.; В26 – 2 бр.
13. Помощно училище “Вл. Шуманов” – ж.к. “Българка”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
- пътни знаци: А19 – 2 бр.; В26 – 2 бр.
14. Х-то СОУ “Йордан Йовков” – ж.к.”Българка”
- маркировка: пешеходни пътеки – 3 бр.
- пътни знаци: А19 – 2 бр.; В26 – 2 бр.
15. ХІІ-то ОУ “Елисавета багряна” – ж.к. “Сини камъни”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
- пътни знаци: А19 – 2 бр.; А12 – 2 бр.
16. ОДЗ “Елица” – ж.к. “Сини камъни”
- маркировка: пешеходни пътеки – 2 бр.
- преградни парапети – 5 бр.
- пътни знаци: А19 – 2 бр.
17. ХІ-то СОУ “Константин Константинов” – ж. к. “Дружба”
- маркировка: пешеходни пътеки – 4 бр.
- пътни знаци: А19 – 3 бр.
18. ІV-то ОУ “Димитър Петров” – ул. “П.Д. Петков”
- маркировка: пешеходни пътеки – 4 бр.
19. ПГ по механотехника – ул. “Ст. Султанов”
- маркировка: пешеходни пътеки – 3 бр.
- преградни парапети – 7 бр.
- пътни знаци: А19 – 3 бр.; В26 – 3 бр.
20. VІ-то ОУ “Братя Миладинови” – ул. “Гоце Делчев”
- маркировка: пешеходни пътеки – 3 бр.
21. VІІІ-мо ОУ “Юрий Гагарин” – ул. “Дели Ради”
- пътни знаци: А19 – 1 бр.
22. ІХ-то ОУ “Св.св.”Кирил и Методий” кв. “Речица”
- маркировка: пешеходни пътеки – 3 бр.
- пътни знаци: А19 – 3 бр.; В26 – 2 бр.
23. ОУ гр. Кермен
- маркировка: пешеходни пътеки – 5 бр.

- Извърши се преглед на финансовото състояние на общинските фирми и приемане на
мерки за тяхната финансова стабилизация; Създаде се електронна база данни за
финансовото състояние на общинските фирми от 1999 г. до момента. Информацията е
поместена в официалния сайт на общината.
Извърши се преструктуриране на „Обреден комплекс”ЕООД, като гробищната
дейност се изведе от предмета на дейност на дружеството. Създаде се специално звено
към общината за стопанисване и поддържане на гробищния парк, финансирано от
общинския бюджет. С това действие преустановихме извършването на противоправни
сделки с публична общинска собственост, като плащане на такса”гроб по предпочитание”
в размер на 300 лв., прекратихме производството, образувано от Комисията за защита на
конкуренцията/Решение № 60 от 24.02.2005 г. на КЗК/.Предотвратено е плащането на
санкция в размер на 15000 лв. от общинския бюджет и образувани дела от погребални
агенции срещу „Обреден комплекс”ЕООД.
При осъществяване на строг контрол при компенсиране цената на пътуванията на
някои категории граждани със средства от общинския бюджет, разходите бяха намалени
от 259702 лв. на 71283 лв. за съответните 9-месечия на 2003 и 2005 г., или от
изразходените 335000 лв. за 2004 г. се очаква разходите за 2005 г. да бъдат намалени на
100000 лв. Запази се правото на пенсионери и инвалиди да пътуват с билет на стойност
0,20 лв.а стойността на ученическите карти остана на стойност 9,00 лв. за една линия.
Повиши се ограничителния таван на пенсии за ползване на преференцията от 150лв. на
200 лв.
В партньорство с “Комунални услуги” ЕООД се разработи интегрирана система за
управление на дейности по отпадъци и зелената система–“Екомениджър MRP-2”, в
съответствие с изискванията на Националната програма за управление на отпадъците.
Същата дава възможност за осъществяване на обществен контрол по сметосъбиране и
сметоизвозване и включва седем стандарта. Това е част от процеса за сертифициране на
дружеството по комплекс от “ISO 9001” – стандарти.
След проведена процедура по Закона за обществените поръчки на “Общинска
охрана и СОТ” ЕООД е възложено да се грижи за здравето и сигурността на
подрастващите. Училищата и детските градини са оборудвани със системи за контрол,
включващи и видеокамери.
Проведе се успешно конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници. Във
връзка с предложнеите социални облекчения беше осигурен безплатен транспорт на
онкологично болните от Сливен до Стара Загора. За тази иновация община Сливен
получи награда от Фондация “Реформи местно самоуправлевие” на тема “Публичночастни партньорства”.

С П Р А В К А - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ БАЛАНСИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА

ДМА

ВЗЕМАНИЯ-

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

30.09.04 30.09.05 30.09.04 30.09.05

30.09.04

30.09.05

КАПИТАЛ

/х.лв./
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ФИН. РЕЗУЛТАТ

30.09.04 30.09.05 31.12.04 30.09.04 30.09.05

дългосрочни

краткосрочни

30.09.04 30.09.05

30.09.04

30.09.05

ЗДРАВНИ УСЛУГИ
ДКЦ 1

476

477

64

76

1

1

494

539

-42

ДКЦ 2

149

182

53

58

16

11

86

126

2

-14

-2

-6

МЦ СПОРТНА МЕДИЦИНА
ОДКВЗ
СТОМАТОЛОГ.ЦЕНТЪР
МТЛ
ОБЩО ЗА ГРУПА І

48

54
4

-68
11

13

5

78

138

46

46

6

9

17

3

22

83

9

9

12

17

61

4

13

12

11

1

14

18

34

34

3

0

0

4

6

3

1

0

3

0

16

16

-5

-4

-3

1

2

697

688

121

138

56

113

693

724

-32

-7

1

139

205

661

1209

118

91

75

11

165

785

6

1

2

135

99

13

5

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС

358

336

149

46

3

20

315

315

1

1

1

183

66

"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

10483

9693

75

153

32

87

117

117

-459

-306

-124

-407

150

1047

1141

ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ

11502

11238

342

290

110

118

597

1217

-452

-304

-121

-407

150

1365

1306

3800

3623

110

122

93

309

3081

3081

220

197

215

100

40

50

ФАРМА ЕООД

101

100

17

13

180

206

130

130

27

26

23

93

94

ИНВЕСТКОМПЛЕКС ЕООД

574

303

7

392

328

129

13

13

11

-41

-18

1125

381

Д-ВО ЗА ОХРАНА

299

299

10

16

11

19

316

316

3

-15

14

29

51

2

2

26

0

11

10

6

6

3

3

-2

3

6

4776

4327

170

543

623

673

3546

3546

264

170

232

100

16975

16253

633

971

789

904

4836

5487

-220

-141

112

-294

ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
ОБЩ. ПАЗАРИ ЕООД

ДЕЗ.СТАНЦИЯ
ОБЩО ЗА ГРУПА ІІІ
ОБЩО /І+ІІ+ІІІ/

155

1290

582

2794

2093

СПРАВКА
за финансовия резултат на търговските дружества със 100% общински капитал

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
2003 30.09.04 2004 30.06.05

Х.лв.
30.09.05

ЗДРАВНИ УСЛУГИ

ДКЦ 1
ДКЦ 2
МЦ СПОРТНА МЕДИЦИНА
ОДКВЗ
СТОМАТОЛОГ.ЦЕНТЪР
МТЛ
ОБЩО ЗА ГРУПА І

-19
3
-5
16
1
1
-3

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС
"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ
ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
ОБЩ. ПАЗАРИ ЕООД
ФАРМА ЕООД
ИНВЕСТКОМПЛЕКС ЕООД
Д-ВО ЗА ОХРАНА
ДЕЗ.СТАНЦИЯ
ОБЩО ЗА ГРУПА ІІІ
ОБЩО /І+ІІ+ІІІ/

-14
-6
17
0
-4
-7

-42
-18
-2
12

-68
11

-5
-55

8
-4
32
-5
-14
17

5
-47
335
293

1
6
1
1
-306 -459
-304 -452

3
0
-125
-122

2
1
-124
-121

220
20
-36
-20
3
187
477

197 220
26
27
-41
11
-15
3
3
3
170 264
-141 -243

133
19
7
9
-3
165
60

215
23
-18
14
-2
232
112

61
0
-3
1

С П Р А В К А
за дължимия и внесен дивидент от търговски дружества с общинско
участие в капитала
№

1
1.

Търговско дружество

2
“Общински пазари” ЕООД

“Пътнически превози” ЕАД
“Комунални услуги” ЕООД
“Обреден комплекс” ЕООД
“Инвест комплекс” ЕООД
“Фарма” ЕООД
“Общ. охрана и СОТ”
ЕООД
8.
“Дезинфекционна
станция”ЕООД
9.
“ДКЦ-1-Сливен”ЕООД
10. “ДКЦ-2-Сливен” ЕООД
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. “МЦРСМ-Сливен”ЕООД
12. “ОбДКВЗС” ЕООД
13. “Стоматологичен център-І”
ЕООД

2003 г.
дължим
3

2004 г.

%

внесен
дължим
внесен
4
5
6
преотстъпен 71460.03 71460.03

7
109,3

1528.71
1904.23
411.73
3141.50
5839.02
8918.10
покрива загуби

1904.23
411.73
3141.50
8918.10

124,5
152,7
-

974.87

1147.65

1116.14

97,2

756.50

756.50

1528.71
5839.02

266.05

266.05

1116.14
-

1000.00 от
2002 г.
3973.00
3973.00
924.97
924.97

347,7

14
.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

“Медико-техническа
лаборатория" ЕООД
“ВиК” ООД
Телевизия – Сливен
ППЗЦ
Овощен разсадник
“Деметра”
“ЕРА – ГРУП”
“Дружество за заетост”
МБАЛ “Д-р
Ив.Селимински”
23. “Еко инженеринг”
24. Газоснабдяване
25. Ученически столове

317
-

317
-

15736.60
-

15736.60
-

-

