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АКТУАЛИЗАЦИЯ  

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2018-

2020 Г. 

 

Общинският план за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020 г. е стратегически 

документ, който цели постигането на устойчиво развитие и растеж на база на местните 

потенциали и сравнителни предимства, като обвързва, както усилията на местната 

администрация, така и тези на местната общност в общия стремеж към постигане на по-

добра жизнена среда и качество на живот в община Сливен. 
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Въз основа на извършената междинна оценка е отчетен напредъка по постигане на целите и 

приоритетите на общинския план за развитие и са направени констатации относно степента 

на изпълнение на отделните мерки, заложени в програмата за реализация на ОПР, както 

следва: 

 

Табл. 1 Оценка на степента на постигане на приоритетна област 1 
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Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната 

икономика 

Специфична цел 1.1.1: Създаване на иновативна среда подкрепяща предприемаческите 

инициативи в Община Сливен 

М 1.1.1.1.: Подкрепа за инициативи, включително на СГО, 

насочени към обучения, преквалификация, разпространение 

на добри практики и информация сред предприемачите и 

работната сила от Община Сливен 

√   

П 1.1.1.1.1.: Организиране на обучения за предприемачество 

в областта на земеделието и животновъдството 
√   

П 1.1.1.1.2.: Организиране на обучения за предприемачество 

и услуги в областта на туризма и ВЕИ 
√   

П 1.1.1.1.3.: Организиране на обучения и семинари за 

популяризиране на мерките на ПРСР 
√   

П 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения съвместно с ВУЗ в 

областта на устойчив транспорт и туризъм 
  

Няма 

стартирали 

действия, но 

има идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения и семинари за 

популяризиране на процедурите на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 
√   

М 1.1.1.2.: Подкрепа за инициативи, вкл. на СГО насочени 

към опазването на околната среда, културното наследство и 

традициите в населените места от Община Сливен 
√   

П 1.1.1.2.1.: Подобряване на материално техническата база и 

капацитета на общинските културни обекти за съхранение на 

културното наследство 
√   

П 1.1.1.2.2.: Организиране на културни инициативи и събори 

основани на нематериалното културно наследство. Съставяне 

на културен календар 
√   

М 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони, логистични 

паркове и центрове за развитие в Община Сливен 
√   

П 1.1.1.3.1. Проект за създаване на високотехнологичен 

промишлен парк гр. Сливен 
  

Няма 

стартирали 
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действия, но 

има идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 1.1.1.3.2. Публично-частен проект за изграждане на 

логистичен парк за контейнери от пристанища Бургас и  

Текирдаг с интермодален транспорт в гр. Сливен 
√   

П 1.1.1.3.3. Публично-частно партньорство за създаване на 

бизнес инкубатор на територията на град Сливен 
  √ 

Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции. 

Развитие на партньорства 

Специфична цел 1.2.1: Подобряване на административните услуги за бизнеса и 

реализиране на успешни партньорства 

М 1.2.1.1.: Създаване на експертен екип към Община Сливен 

в подкрепа на местната администрация при реализирането на 

проекти с инвестиционен характер. 
√   

П 1.2.1.1.1: Провеждане на обучение за управление на 

инвестиционни проекти за общинска администрация 
√   

П 1.2.1.1.2: Иницииране създаването на организация на 

предприемачи по ЗЮЛНЦ с участие на Община Сливен 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

М 1.2.1.2.: Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на 

изследванията на иновативни индустриални продукти, 

туризма, ВЕИ и биомаса 
√   

П 1.2.1.2.1.: Реализиране на научни изследвания чрез 

партньорски споразумения с ВУЗ в областта на иновативни 

индустриални продукти 
√   

П 1.2.1.2.2.: Реализиране на научни изследвания чрез 

партньорски споразумения с ВУЗ в областта на ВЕИ и 

енергията от биомаса 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

М 1.2.1.3.: Реализиране на инициативи и партньорства със 

СГО подкрепящи комуникацията с организации на 

инвеститори и работодатели 
√   

П 1.2.1.3.1.: Участие в национални изложения, конференции 

и консултации в секторите индустрия и транспорт 
√   

П 1.2.1.3.2.: Участие в национални изложения, конференции 

и консултации в секторите алтернативен туризъм и ВЕИ 
√   

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм и транспорт 

Специфична цел 1.3.1: Оползотворяване на съществуващият потенциал за 

алтернативни форми на туризъм и транспорт 
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М 1.3.1.1.: Подкрепа за проекти създаващи условия за 

включване в туристически маршрути на защитени и 

културни обекти на територията на Община Сливен 
√   

П 1.3.1.1.1.: Изграждане, оборудване и организиране на 

дейността на Общински туристически и информационен 

център в местността „Карандила“ 

 √  

П 1.3.1.1.2.: Съвместен проект с ВУЗ или БАН за изграждане 

на посетителски и изследователски природонаучен център и 

музей в местността „Карандила“ с достъп за туристически 

посещения 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 1.3.1.1.3.: Разработване на схеми, маршрутизиране и 

изграждане на веломаршрути, екопътеки, заслони и друга 

прилежаща инфраструктура в местността Карандила 

 √  

П 1.3.1.1.4.: Разработване на система за електронни 

резервации за алтернативен туризъм /вело и природно 

познавателен/ в Община Сливен 
√   

М 1.3.1.2.: Подкрепа на инициативи за обновление и 

добавяне на стойност към природни и културни обекти на 

територията на Община Сливен с туристическа значимост 
√   

П 1.3.1.2.1.: Картотекиране, обследване, изготвяне на 

инфоматериали и изработване на маршрути на 

туристическите обекти в Община Сливен в синхрон с 

възможностите за транспорт 

√   

П 1.3.1.2.2.: Проект за създаване, организиране и пазарно 

онлайн предлагане на комбинирани туристически пакети (20 

броя пакета) за алтернативен туризъм и транспорт на 

територията на Община Сливен 

√   

П 1.3.1.2.3.: Проект с партньорство с ВУЗ или БАН за 

археологическо проучване, социализация и експониране като 

паметници на културата с национално значение на 

тракийските могили на територията на Община Сливен 

√   

П 1.3.1.2.4.: Публично-частен проект със СГО за 

популяризиране на Община Сливен като туристическа 

дестинация 
√   

М 1.3.1.3.: Реализиране на публично-частни партньорства с 

цел създаване на туристически атракциони и анимации с 

висока добавена стойност 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 1.3.1.3.1. Публично-частен проект за изграждане на 

аквапарк Сливен в рамките на „Сливенски минерални бани“ 

като туристическа дестинация 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 
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П 1.3.1.3.2.: Публично-частен проект за изграждане на 

Балнеоложки и рехабилитационен здравен център в рамките 

на „Сливенски минерални бани“ 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 1.3.1.3.3.: Публично-частен проект за реконверсия на 

летище Сливен в мултифункционален спортен комплекс за 

екстремни спортове и състезания 

  

Отпаднала 

необходимостта 

от изпълнение 

М 1.3.1.4.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до 

подобряване на достъпа до информация за туристическото 

предлагане в Общината 
√   

П 1.3.1.4.1.: Публично-частен проект за създаване на 

виртуален уеб базиран туристически информационен център 

и разработване на мобилни приложения популяризиращи 

обектите и маршрутите в Община Сливен 

√   

М 1.3.1.5.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до 

подобряване на транспорта и транспортната достъпност 
 √  

П 1.3.1.5.1.: Проект за интегриран градски транспорт на град 

Сливен и информационна GPS система 
√   

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие 

Специфична цел 1.4.1: Повишаване на добавената стойност от земеделските и горски 

продукти 

М 1.4.1.1.: Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи 

средата на пазарно предлагане на земеделски и животински 

продукти 
√   

П 1.4.1.1.1.: Публично-частен проект за изграждане на 

организиран пазар за пресни земеделски стоки, 

бензиностанция, ТИР паркинг и ресторант в землището на 

град Кермен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

М 1.4.1.2.: Подкрепа за проекти оптимизиращи 

земеползването в нископродуктивни терени, чрез залесяване 

и други лесоустройствени мероприятия 
√   

П 1.4.1.2.1.: Проект за почистване, презалесяване и създаване 

на депа за съхранение на дървесина за поддръжка коритата 

на реките в Община Сливен 
√   

М 1.4.1.3.: Подкрепа за проекти насочени към развитие на 

оранжерийно зеленчукопроизводство, трайни насаждения и 

култури с нови приложения 
√   

П1.4.1.3.1.: Публично-частен проект между 

зеленчукопроизводители и Община Сливен за изграждане на 

модерен масив за интензивно зеленчукопроизводство 

  

Няма 

стартирали 

действия и 
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М 1.4.1.4.: Подкрепа за проекти повишаващи модернизацията 

на земеделските стопанства 
√   

П 1.4.1.4.1.: Проект за обучения по мерките на ПРСР √   

П 1.4.1.4.2.: Проект за водохващания от реките за 

осигуряване на напояване 
√   

М 1.4.1.5.: Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски 

организации насочени към трансфер на технологии и „ноу-

хау“ в областта на биологичното земеделие 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 1.4.1.5.1.: Публично-частен проект между организация на 

земеделски производители, ВУЗ и Община Сливен за 

създаване на център за обучения, обмен на технологии и 

добри практики в земеделието 
  

Няма 

стартирали 

действия, но 

има идея/ 

осигурено 

финансиране 

 

Табл. 2 Оценка на степента на постигане на приоритетна област 2 
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Приоритет 2.1: Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за 

развитие на младите хора 

Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна инфраструктура 

Мярка 2.1.1.1.: Реализиране на проекти за ремонт, обновление 

и енергийна ефективност на училища и детски заведения 

публична общинска собственост 
√   

Проект 2.1.1.1.1.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност на детски заведения в селата от община 

Сливен 
√   

Проект 2.1.1.1.2.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност на детски заведения в гр. Сливен 
√   

Проект 2.1.1.2.3.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност основните, средните училища, 

гимназиите и професионалните гимназии в гр. Сливен 
√   

Проект 2.1.1.2.4.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност на основните училища в селата от 

община Сливен 
√   

Проект 2.1.1.2.5.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност на помощно училище в гр. Сливен 
  

Няма 

стартирали 
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Проект 2.1.1.2.6.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност на специализираните училища 
√   

Проект 2.1.1.2.7.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност професионална гимназии в град Сливен 

по Хранене и земеделие 
  

Отпаднала 

необходимостта 

от изпълнение 
Проект 2.1.1.2.8.: Проект за ремонт, обновление и мерки за 

енергийна ефективност професионална гимназии в град Сливен 

по производствени технологии 
  

Отпаднала 

необходимостта 

от изпълнение 
Мярка 2.1.1.2.: Реализиране на проекти за оптимизация и 

модернизация на транспорта на пътуващите ученици. 
√   

Проект 2.1.1.2.1.: Пилотен проект за създаване на ученически 

велоалеи и маршрути, закупуване на велосипеди и изграждане 

на велостоянки в дворовете на училищата в град Сливен 
√   

Мярка 2.1.1.3.: Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса 

насочени към професионално обучение в областите – 

предприемачество, биоземеделие, животновъдство и 

алтернативен туризъм.   

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 2.1.1.3.1.: Публично частен проект за създаване на 

обучителен център по предприемачество, биоземеделие, 

животновъдство и алтернативен туризъм 
  

Няма 

стартирали 

действия, но 

има идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 2.1.1.3.2.: Публично частен проект за повишаване на 

капацитета на младежки неправителствени организации 

регистрирани на територията на община Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

2.1.2.: Създаване на условия за пълно включване на децата в образователната система и 

превенция на ранното напускане 

Мярка 2.1.2.1.: Реализиране на проекти за разширяване 

капацитета на учебните заведения към работата с деца от 

социално уязвими групи 
√   

Проект 2.1.2.1.1.: Проект за социализиране, адаптиране и 

превенция на ранното напускане на училище от деца от 

социално уязвими групи.  
√   

Приоритет 2.2.: Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността 

и риска от социална изолация 

Специфична цел 2.2.1.: Подобряване на условията за заетост и професионална 

реализация на всички социални групи 

Мярка 2.2.1.1.: Реализиране на проекти насочени към наемане √   
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на младежи на възраст до 29 години и дългосрочно безработни 

Проект 2.2.1.1.1.: Публично-частен проект с НПО в подкрепа 

обучение, трудова адаптация, социализация на работното място 

на младежи до 29 г., трайно безработни лица и роми 
√   

Мярка 2.2.1.2.: Реализиране на инициативи и проекти в 

подкрепа на полупазарните стопанства за повишаването на 

самонаемането 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 2.2.1.1.2.: Публично-частен проект с НПО в подкрепа 

на полупазарни стопанства на младежи до 29 г., трайно 

безработни лица и роми получили обучение по проект 2.2.1.1.1. 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 2.2.1.1.2.: Проект за обучения по мерките на ПРСР за 

полупазарните стопанства насочен към социално уязвими 

групи  
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Специфична цел 2.2.2.: Развитие на социалните услуги и социално включване в селата 

Мярка 2.2.2.1.: Реализиране на проекти за социални грижи в 

домашна среда – социален личен асистент, домашен 

помощник. 
√   

Проект 2.2.2.1.1.: Проект социални грижи в домашна среда, 

личен асистент и домашен помощник за възрастни и уязвими 

лица 
√   

Мярка 2.2.2.2.: Реализиране на проекти водещи до разширяване 

на услугата социален патронаж и обществена трапезария 
√   

Проект 2.2.2.2.1.: Надграждане на дейностите, преоборудване 

на базата на социална услуга социален патронаж и обществена 

трапезария  
√   

Мярка 2.2.2.3.: Реализиране на проекти за създаване на дневни 

центрове за грижи за възрастни хора и лица с увреждания 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 2.2.2.3.1.: Изграждане на дневен център за грижи за 

възрастни и лица с увреждания в гр. Кермен   

Отпаднала 

необходимостта 

от изпълнение 
Проект 2.2.2.3.2.: Изграждане на дневен център за грижи за 

възрастни и лица с увреждания с. Николаево   

Отпаднала 

необходимостта 

от изпълнение 
Мярка 2.2.2.4.: Реализиране на проекти за създаване на 

защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип и 
√   
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резидентен тип социални услуги за временно настаняване 

Проект 2.2.2.4.1.: Проектиране, изграждане, оборудване и 

въвеждане в експлоатация на защитено жилище 
√   

Мярка 2.2.2.5.: Разкриване на центрове за обществена 

подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция 
√   

Проект 2.2.2.5.1.: Разкриване на център за обществена 

подкрепа, социална рехабилитация и интеграция 
√   

Проект 2.2.2.5.2.: Разкриване на център за обществена 

подкрепа, социална рехабилитация и интеграция в гр. Сливен 
√   

Мярка 2.2.2.6.: Реализиране на проекти за предоставяне на нови 

социални услуги за уязвими общности предлагащи защитена 

заетост в социални предприятия 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 2.2.2.6.1.: Изграждане, оборудване и въвеждане в 

експлоатация на социално предприятие със защитена заетост 

  

Няма 

стартирали 

действия, но 

има идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 2.2.2.6.2.: Изграждане, оборудване и въвеждане в 

експлоатация на обществена пералня като социално 

предприятие със защитена заетост обслужващо социалните 

заведения в общината   

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Мярка 2.2.2.7.: Реализиране на проекти за социализация на 

деца, семейства, лица с увреждания и самотни хора в риск чрез 

предоставяне на интегрирани услуги 
√   

Проект 2.2.2.7.1.: Изграждане на център за социализация на 

деца, семейства, лица с увреждания и роми чрез предоставяне 

на интегрирани услуги в град Сливен 
√   

Мярка 2.2.2.8.: Реализиране на проекти за обновление на 

общински сграден фонд и реконверсия в социални жилища 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 2.2.2.8.1.: Проектиране, ремонт, обновление и 

реконверсия на сгради общинска собственост в населените 

места в социални жилища 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Мярка 2.2.2.9.: Реализиране на проекти за изграждане на нови 

социални жилища 
  

Няма 

стартирали 
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действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 2.2.2.9.1.: Проектиране, изграждане, оборудване и 

въвеждане в експлоатация на нови социални жилища в селата 

от община Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Мярка 2.2.2.10.: Реализиране на проекти за обновление, 

енергийна ефективност и преоборудване на общински 

социален сграден фонд и инфраструктура 
√   

Проект 2.2.2.10.1.: Проектиране, изграждане/обновление, 

мерки за енергийна ефективност и преоборудване на общински 

социален сграден фонд и прилежаща инфраструктура в 

населените места   

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Специфична цел 2.2.3: Подобряване на условията за лична и обществена сигурност 

Мярка 2.2.3.1.: Реализиране на проекти за видеонаблюдение в 

населените места от община Сливен 
√   

Проект 2.2.3.1.1.: Публично-частен проект за проектиране, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на система за 

видеонаблюдение във всички населени места  
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Приоритет 2.3: Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до 

обектите на здравната инфраструктура 

Специфична цел 2.3.1.: Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа до 

извънболничната и болничната помощ 

Мярка 2.3.1.1.: Подкрепа за реализиране на проект по ОПРР за 

доставка на ново болнично оборудване и технологии за ранна 

диагностика 

  √ 

Проект 2.3.1.1.1.: Оборудване на отделение и закупуване на 

техника за ранна образна диагностика в МБАЛ "д-р И. 

Селимински" гр. Сливен 
√   

Мярка 2.3.1.2.: Реализиране на проекти за оптимизация, 

модернизация и преоборудване на ЦСМП към МБАЛ 
√   

Проект 2.3.1.2.1.: Оптимизация на дейностите, модернизация и 

преоборудване на ЦСМП към МБАЛ "д-р Иван Селимински" 

гр. Сливен 
√   

Мярка 2.3.1.3.: Реализиране на проекти за създаване на 

рехабилитационни центрове за възрастни хора 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 
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финансиране 
Проект 2.3.1.3.1.: Изграждане на здравен рехабилитационен 

център за възрастни хора в град Сливен 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Мярка 2.3.1.4.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и 

превенция на здравния риск в образователната система на 

общината 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 2.3.1.4.1.: Организиране на регулярни скрининг 

прегледи в детските заведения в селата 
√   

Проект 2.3.1.4.2.: Проект за обновление на базата и 

оборудването на медицинските кабинети в училищата и 

детските заведения в община Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Мярка 2.3.1.5.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и 

превенция на здравния риск в населените места чрез здравни 

медиатори 
√   

Проект 2.3.1.5.1.: Обучение, оборудване и организиране на 

услугата здравен медиатор в селата 
√   

Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, 

популяризиране и развитие на културното наследство 

Специфична цел 2.4.1.: Съхранение на материалното и нематериалното културно 

наследство на територията на община Сливен 

Мярка 2.4.1.1.: Реализиране на проекти за обновление на 

културната инфраструктура  
√   

Проект 2.4.1.1.1.: Обновление и мерки за енергийна 

ефективност на сградите на културната инфраструктура в гр. 

Сливен - театри, библиотеки, читалища, школи и др. 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 
Мярка 2.4.1.2.: Реализиране на проекти разширяващи и 

разнообразяващи културно-просветната дейност на 

територията на общината 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 
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до 2020 г. 
Проект 2.4.1.2.1.: Организиране на нови културни прояви в 

читалищата насочени към учениците и младежите от общината 
√   

Проект 2.4.1.2.2.: Проект за обновление на реквизита, 

музикалните инструменти и базата на културните институти в 

община Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 2.4.1.2.3.: Проект за разработване и развитие на клубове 

по интереси за ученици и младежи към читалищата в община 

Сливен 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 
Проект 2.4.1.2.4.: Проект за популяризиране на национално и 

международно ниво на културните събития и културните 

институции на територията на град Сливен. Онлайн културно-

туристически календар  
√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 

Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса 

Специфична цел 2.5.1.: Нарастване на броя на реализираните публични проекти и 

предоставянето на ефективни публични услуги 

Мярка 2.5.1.1.: Подкрепа за проекти развиващи 

административния капацитет на общинската администрация 
√   

Проект 2.5.1.1.1.: Подобряване на административния капацитет 

и предоставяните услуги чрез обучения и преквалификация на 

общинската администрация в областта на публичните услуги 
√   

Проект 2.5.1.1.2.: Подобряване на административните услуги за 

граждани чрез оптимизиране на документооборота и 

въвеждане на система за електронни услуги, наблюдение и 

контрол 

√   

Проект 2.5.1.1.3.: Проект за обучения на общинската 

администрация в областта на социалните дейности, културните 

дейности, устойчивото развитие на градски селски райони 
√   

 

Табл. 3 Оценка на степента на постигане на приоритетна област 3 
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Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа 

инфраструктура 

Специфична цел 3.1.1.: Обновление на техническата инфраструктура в населените 

места 

Мярка 3.1.1.1.: Обновление и/или изграждане на нови пътища, 

тротоари, алеи, зелени площи и съпътстваща инфраструктура 
√   

Проект 3.1.1.1.1.: Разработване на интегриран план за 

обновяване на населените места села в община Сливен 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 3.1.1.1.2.: Проектиране и обновление на зелените 

площи, алеи, тротоари и съпътстващата инфраструктура в 

селата от община Сливен 

√   

Проект 3.1.1.1.3.: Проектиране и обновление на пътища, 

тротоари и съпътстващата инфраструктура в селата от община 

Сливен 

√   

Проект 3.1.1.1.4.: Проектиране и обновление на зелените 

площи, алеи, тротоари и съпътстващата инфраструктура в град 

Сливен 

√   

Проект 3.1.1.1.5.: Проектиране и обновление на пътища, 

тротоари и съпътстващата инфраструктура в град Сливен 
√   

Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане на нова 

енергийната мрежа и публично осветление в населените места 

от общината 

√   

Проект 3.1.1.2.1.: Цялостна реконструкция на системата на 

уличното осветление и подмяна с енергийно ефективно в 

населените места села от община Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Проект 3.1.1.2.2.: Цялостна реконструкция на системата на 

уличното осветление и подмяна с енергийно ефективно в 

гр.Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Мярка 3.1.1.3.: Обновление и/или изграждане на нова 

водопроводна и канализационна инфраструктура в населените 

места от общината 

√   

Проект 3.1.1.3.1.: Обновление на ВиК инфраструктурата в 

селата 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 
Мярка 3.1.1.4.: Обновление и/или изграждане на нови 

телекомуникационни мрежи 
  Отпаднала 
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необходимостта 

от изпълнение 

Проект 3.1.1.4.1.: Изграждане на подземна оптична 

инфраструктура за доставка на интернет в населените места 

села от общината  
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Специфична цел 3.1.2.: Обновление на общинска пътна инфраструктура 

Мярка 3.1.2.1.: Обновление на общински пътища √   

Проект 3.1.2.1.1.: Обновление, рехабилитация и частично 

преасфалтиране на общинска пътна инфраструктура  
√   

Специфична цел 3.1.3.: Подобряване на осигуреността с устройствени планове 

Мярка 3.1.3.1.: Изработване на нови ПУП в подкрепа на 

инвестиционното проектиране на територията общината 
√   

Проект 3.1.3.1.1.: Проект за изготвяне на ПУП на местността 

Карандила 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 3.1.3.1.2.: Проект за изготвяне на ПУП на Сливенски 

минерални бани 
√   

Проект 3.1.3.1.3.: Проект за изготвяне на ПУП на логистичен 

интермодален център и свободна икономическа зона 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 
Проект 3.1.3.1.4.: Проект за изготвяне на ПУП на Летище 

Сливен за реконверсия в мултифункционално спортно 

съоръжения 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 3.1.3.1.5.: Изготвяне на ОУП на община Сливен √   

Проект 3.1.3.1.6.: Изготвяне на ПУП за релокация на открит 

пазара "Битака" 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околна среда. Опазване и 

възстановяване на природните ресурси 

Специфична цел 3.2.1.: Подобряване на параметрите на околната среда в селищата от 
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общината 

Мярка 3.2.1.1.: Подобряване на сметосъбирането и 

сметоизвозването в населените места 
√   

Проект 3.2.1.1.1.: Проект за изграждане на площадка за 

разделно сметосъбиране в селата от общината 

  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Проект 3.2.1.1.2.: Проект за доставка на нови сметоконтейнери 

и обслужваща сметоизвозваща транспортна техника в 

населените места  

√   

Специфична цел 3.2.2.: Подобряване на параметрите на околната среда извън селищата 

от общината 

Мярка 3.2.2.1.: Разработване на проекти насочени към 

устойчиви екологични практики 
√   

Проект 3.2.2.1.1.: Проект за компостиране на биологични 

отпадъци и биомаса - централа за биогаз 
√   

Мярка 3.2.2.2.: Разработване на проекти за идентифициране, 

оценка, закриване и саниране на нерегламентираните сметища 

в общината 

√   

Проект 3.2.2.2.1.: Ликвидиране и рехабилитация на терените с 

нерегламентираните сметища в землищата на населените места 

от община Сливен 

√   

Мярка 3.2.2.3.: Реализиране на проекти насочени към 

подобряване на параметрите на повърхностни и подземни 

водни тела 

√   

Проект 3.2.2.3.1.: Проект за почистване и корекция на деретата 

на реките в гр. Сливен 
√   

Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда 

Специфична цел 3.3.1.: Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт 

Мярка 3.3.1.1.: Подкрепа за проекти за изграждане на 

материално-техническа база на масови спортни игри 
√   

Проект 3.3.1.1.1.: Проект за обновление, реновиране и 

рехабилитация на материално-техническата база на Стадион Х. 

Димитър 

√   

Проект 3.3.1.1.2.: Проект за обновление, реновиране и 

рехабилитация на материално-техническата база на Военния 

стадион и стадиона в кв. Речица 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 
Проект 3.3.1.1.3.: Проект за обновление, реновиране и 

рехабилитация на материално-техническата база на Спортен 

комплекс "Колодрума"   

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 
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Проект 3.3.1.1.4.: Проект за обновление, реновиране и 

рехабилитация на материално-техническата база на стадионите 

в селата Мечкарево и Младово 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 
Проект 3.3.1.1.5.: Проект за обновление, реновиране и 

рехабилитация на материално-техническата база спортни зали 

за Лека атлетика 

√   

Проект: 3.3.1.1.6.: Изграждане на спортни детски площадки в 

селата с население над 500 души 

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 
Мярка 3.3.1.2.: Подкрепа за проекти за обновление на 

религиозни храмове и мемориални паметници с културна и 

социална значимост 

√   

Проект 3.3.1.2.1.: Проект за обновление и реставрация на 

мемориални паметници и прилежащото им пространство на 

територията от община Сливен 

√   

Проект 3.3.1.2.2.: Проект за външно обновление и вътрешна 

реставрация на храмовете в населените места  

√  

Има стартирали 

действия по 

реализиране на 

мярката, но по-

скоро е 

нереалистично 

да се изпълнят 

до 2020 г. 

 

Табл. 4 Оценка на степента на постигане на приоритетна област 4 
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Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи 

Специфична цел 4.1.1.: Участие в териториални инициативи подкрепящи развитието 

на транспортните системи и логистика 

М 4.4.1.1.: Подкрепа за проекти подобряващи териториалното   Няма 
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сътрудничество в транспорта и логистиката стартирали 

действия, но 

има идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 4.4.1.1.1.: Публично-частен проект за изграждане на 

регионален транспортен и спедиторски център в гр. Сливен 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

Приоритет 4.2. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни икономически 

дейности 

Специфична цел 4.2.1.: Развитие на приоритетните икономически дейности чрез 

териториално сътрудничество 

М 4.2.1.1.: Участие в териториални инициативи подкрепящи 

развитието на транспорта, земеделието и алтернативния 

туризъм 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 4.2.1.1.1.: Проект за изграждане на пазарни партньорства със 

съседни общини в областта на индустрия, земеделие и 

животновъдство 
  

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 

финансиране 

П 4.2.1.1.2.: Проект за изграждане на партньорства със съседни 

общини в областта на туризма за предлагане на регионален 

туристически продукт 
√   

Приоритет 4.3. Териториално сътрудничество на институционално ниво/регионални 

инициативи 

Специфична цел 4.3.1.: Развитие на институционалното сътрудничество чрез 

регионални инициативи 

М 4.3.1.1.: Участие в регионални и трансгранични инициативи и 

програми подобряващи социалното и икономическо развитие 
√   

П 4.3.1.1.1.: Проект за развитието на бизнеса и 

предприемачеството между фирми от Община Сливен и 

побратимените със Сливен градове 
√   

М 4.3.1.2.: Участие в регионални и трансгранични инициативи и 

програми за подобряване на качеството на живот 
√   

П 4.3.1.2.1.: Проект за възстановяване на сгради с историческо и 

културно значение на територията на Община Сливен и общини 

от съседни страни-туининг проекти   

Няма 

стартирали 

действия и 

няма идея/ 

осигурено 
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П 4.3.1.2.1.: Проект за съвместни прояви с културна и 

образователна насоченост между Община Сливен и 

побратимени със Сливен градове 
√   

 

 

Извършени промени в матрицата от индикатори 

След извършената междинна оценка на ОПР Сливен и направените изводи, констатации и 

препоръки, са извършени следните изменения в матрицата от индикатори: 

1. Поради констатирано разминаване в системата от индикатори, описана на стр. 167 от 

Общинския план за развитие на Община Сливен 2014-2020 и индикаторите, описани в 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Сливен 2014-

2020, матрицата от индикатори от Програмата за реализация е уеднаквена с 

индикаторите от Плана за развитие.  

2. В матрицата, индикаторите са разпределени по специфични цели. Някои от 

индикаторите от Приоритетна област 1 са преформулирани и/или преместени в 

Приоритетна област 3, където са разпределени по специфични цели с оглед коректно 

измерване на изпълнението. Това са индикаторите: 

 Брой проекти, включващи реконструкция на пътна инфраструктура в 

производствените зони 

 Брой нови ПУП в производствените зони 

 Брой реализирани проекти за производство на енергия от ВЕИ 

 Брой реализирани проекти за производство на енергия от когенерация 

 Брой реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на 

производствени сгради, процеси и/или инсталации 

 Брой на реализираните проекти за опазване на околната среда 

 Брой новосъздадени/реновирани сгради - общинска собственост 

3. За нито един от индикаторите в матрицата няма зададени базови и целеви стойности, 

което затрудни извършването на междинната оценка.  

В матрицата от индикатори е заложена междинна стойност, там където такава е 

идентифицирана. За измерване на изпълнението на Общинския план ще се проследят 

промените, които са настъпили между междинната и последващата оценка. 
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4. От Приоритетна област 1 отпадат следните индикатори: 

 „Брой местни предприятия, получили финансиране чрез гаранционни схеми и 

финансови инструменти за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП“ 

 „Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи 

МСП финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от гаранционни схеми и 

фондове“.  

 „Брой местни фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и)“ 

 „Брой на бизнес форумите проведени на територията на Община Сливен в 

подкрепа на изграждането на бизнес мрежи и клъстери“ 

 „Площ на новосъздадените/реновирани сгради - общинска собственост (кв.м.)“  

5. Следните индикатори от Приоритетна област 1 са преформулирани: 

 „Площ на реконструираната пътна инфраструктура в производствените зони 

(кв.м.)“ - „Брой проекти, включващи реконструкция на пътна инфраструктура в 

производствените зони“.  

 „Брой новосъздадени добри практики за устойчив туризъм“ - „Брой проекти за 

въвеждане на нови добри практики за устойчив туризъм“. 

 „Брой на новосъздадените места за настаняване в туризма“ - „Брой места за 

настаняване в туризма“ 

6. От Приоритетна област 2 отпадат следните индикатори: 

 „Брой на заетите лица с висше образование в средно-списъчния състав на фирмите 

и институциите“  

 „Брой на реализираните партньорства“ 

7. Специфична цел 2.2.2: „Развитие на социалните услуги и социално включване в 

селата" е преименувана на „Развитие на социалните услуги и социално включване“ 

8. В Приоритетна област 3 индикаторът „Брой на домакинствата с подобрен режим на 

водоснабдяване“ е преформулиран на „Брой жители с подобрен режим на 

водоснабдяване“ 

9. Специфична цел 3.2.2.: „Подобряване на параметрите на околната среда извън 

селищата от общината“ отпада от приоритет 3.2. Подобряване качествените 

характеристики на околната среда. Опазване и възстановяване на природните ресурси. 

 

В следващата таблица е представена актуализираната матрица на индикаторите за 

наблюдение и оценка на общинския план за развитие на община Сливен за периода 2018-

2020 г. 
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Табл. 5 Актуализирана матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие на община Сливен за 

периода 2018-2020 г. 

Приоритетна област, приоритети, специфични цели Индикатор  Мярка  
Източник 

 на информация 

Период на  

отчитане 

Междинна 

стойност  

Целева  

стойност  

1 2 3 4 5 6 7 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ  

Приоритет 1.1.  

Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната икономика 

Специфична цел 1.1.1:  

Създаване на иновативна среда подкрепяща 

предприемаческите инициативи в община Сливен  

Брой изпълнени проекти за 

насърчаване на 

предприемачеството и 

инвестициите 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 65 

  

Брой МСП, получили  

информационно-консултантски 

услуги 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 6 

  

Брой местни предприятия, 

получили финансиране чрез схеми 

за безвъзмездна помощ за 

стартиращи предприемачи 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 6 

  

Общ размер на полученото от 

местните стартиращи 

предприемачи и съществуващи 

МСП безвъзмездно финансиране по 

финансовите схеми /лв./ 

лева Община, ИСУН Ежегодно 32 071 756 

  

Брой реализирани проекти в 

подкрепа на местни занаяти и 

производства 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 3 

  

Брой реализирани иновативни 

проекти  

създали „полезен модел” или 

„патент”  

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 2 
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Приоритет 1.2.  

Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции.  

Развитие на партньорства. 

Специфична цел 1.2.1:  

Подобряване на административните услуги за бизнеса 

и реализиране на успешни партньорства  
Брой реализирани проекти за 

публично-частни партньорства 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой на сключените партньорства 

между местни предприятия, 

университети и научно-

изследователски институции и 

лаборатории 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 1 

  

Брой новосъздадени индустриални 

паркове 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой обучени предприемачи и 

служители на общинската 

администрация 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 2 

  

Темп на нарастване на оборотите 

на  

стопанските субекти в общината  

(в лв. и %) 

лева, % НСИ, Община Ежегодно 

2014-2016 

г.: ръст от  

187 239 

хил. лв. 

или 10%   

Темп на нарастване на данъчните 

приходи на Общината (в лв. и %) 
лева, % НСИ, Община Ежегодно   

  

Приоритет 1.3. 

Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм и транспорт.  

Специфична цел 1.3.1:  

Оползотворяване на съществуващият потенциал за 

алтернативни форми на туризъм и транспорт 

Брой проекти за въвеждане на нови 

добри практики за устойчив 

туризъм 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 1 

  

Брой места за настаняване в 

туризма 
Брой  НСИ Ежегодно 11 
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Брой на разработените и пазарно 

предлагани регионални 

туристически пакети  

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 5 

  

Брой туристически атракции, 

създадени или реновирани и 

еспонирани 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 2 

  

Брой новоразработени 

туристически  

продукти на територията на 

общината 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 5 

  

Приоритет 1.4.  

Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие 

Специфична цел 1.4.1: 

Повишаване на добавената стойност от земеделските и 

горски продукти  

Брой новосъздадени земеделски  

организации по реда на ЗЗД или 

ЗЮЛНЦ 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 0 

  

Брой на фермите в които  

се реализира биологично земеделие 

Брой на новите пазари за зем. 

продукция 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 152 

  

Брой на реализираните  

лесоустройствени проекти  
Брой  

НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 5 

  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

Приоритет 2.1.  

Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за развитие на младите хора. 

Специфична цел 2.1.1:  

Модернизиране на общинската образователна 

инфраструктура 

        

    

Специфична цел 2.1.2:  

Създаване на условия за пълно включване на децата в 

образователната система и превенция на ранното 

Брой на учениците, 

преждевременно напуснали 

училище  

Брой  НСИ Ежегодно 319 
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напускане  Съотношението между броя на 

здравите деца в училищна възраст, 

които трябва да постъпят в 

училище и броя на реално 

постъпващите ученици 

% НСИ Ежегодно 

    

Приоритет 2.2.  

Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността и риска от социална изолация. 

Специфична цел 2.2.1:  

Подобряване на условията за заетост и професионална 

реализация на всички социални групи  

Брой на реализираните проекти, 

подобряващи предлагането и 

търсенето на труд 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 19 

  

Брой на реализираните проекти, 

насочени към трайно безработни 

лица 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой на реализираните проекти,  

насочени към смекчаване на 

младежката безработица до 29 г. 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 3 

  

Предприети и организирани 

квалификационни курсове за групи 

със специални нужди (бр.); 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 

    

Ниво на безработица (брой на 

безработните лица, темп %) 
Брой, %  НСИ Ежегодно 

    

Брой лица в неравностойно 

положение, обхванати от 

проекти/дейности по интегриране 

на пазара на труда 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 

    

Специфична цел 2.2.2:  

Развитие на социалните услуги и социално включване  
Брой на реализираните проекти, 

насочени към ромската общност и 

интеграция 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 3 

  

Брой изпълнени проекти за 

предоставяне на социални услуги за 

лица в риск или уязвими групи; 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 5 
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Брой лица, получили социални 

услуги по проекти за предоставяне 

на социални услуги за лица в риск; 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 316 

  

Брой лица в неравностойно 

социално положение, обхванати от 

проекти и дейности за социално 

включване; 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 40 

  

Брой на реализираните проекти за 

деинституционализация на домове 

за възрастни хора и хора с 

увреждания 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Специфична цел 2.2.3:  

Подобряване на условията за лична и обществена 

сигурност  

Брой на реализираните проекти, за 

обучение и преквалификация на 

заетите в частния и обществения 

сектор 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 9   

Брой обекти с изградена достъпна 

среда за лица с увреждания 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 

  

  

Приоритет 2.3.  

Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до обектите на здравната инфраструктура. 

Специфична цел 2.3.1.  

Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа 

до извънболничната и болничната помощ  

Брой на новосъздадените/ 

реновирани здрави заведения 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0   

Брой на реализираните проекти за 

закупуване и инсталиране на ново 

здравно оборудване  

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0   

Приоритет 2.4.  

Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и развитие на културното наследство.  

Специфична цел 2.4.1.   

Съхранение на материалното и нематериалното 

културно наследство на територията на община Сливен  

Брой изградена/реновирани обекти 

за културни, младежки и спортни 

дейности 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 1 
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Брой културни, младежки и 

спортни събития, организирани по 

проекти на общината.  

Брой  Община, ИСУН Ежегодно   

  

Приоритет 2.5.  

Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните услуги за гражданите и бизнеса  

Специфична цел 2.5.1.   

Нарастване на броя на реализираните публични 

проекти и предоставянето на ефективни публични 

услуги  

Брой на реализираните проекти,  

подобряващи административното и 

информационно обслужване 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 2 

  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА 

Приоритет 3.1.  

Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура. 

Специфична цел 3.1.1.   

Обновление на техническата инфраструктура в 

населените места 

Изградена/рехабилитирана ВиК  

мрежа (км.); 
км Община Ежегодно 42,987 

  

Брой жители с подобрен режим на 

водоснабдяване; 
Брой  НСИ Ежегодно 30566,000 

  

Прогнозно намаляване на загубите 

на 

вода по мрежата (%); 

% НСИ, Община Ежегодно 3,380 

  

Изградена/рехабилитирана 

хидромелиорационна мрежа (км.) 
км Община Ежегодно   

  

Обработваеми земеделски земи  

с хидромелиорации (дка.); 
дка Община Ежегодно 726 771 

  

Рехабилитирана улична мрежа в 

населените места (км); 
км Община Ежегодно 6,980 
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Брой реализирани проекти за 

подобряване на енергийната 

ефективност на производствени 

сгради, процеси и/или инсталации 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 21 

  

Брой новосъздадени/реновирани 

сгради - общинска собственост 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 11 

  

Специфична цел 3.1.2.   

Обновление на общинска пътна инфраструктура  

Дължина на рехабилитираната 

общинска пътна мрежа (км.), 

тротоари, зелени площи и 

съпътствата инфраструктура 

км Община Ежегодно 54,100 

  

Брой проекти, включващи 

реконструкция на пътна 

инфраструктура в 

производствените зони 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно   

  

Специфична цел 3.1.3.   

Подобряване на осигуреността с  устройствени планове  
Брой нови ПУП в 

производствените зони 
Брой  Община Ежегодно   

  

Приоритет 3.2.  

Подобряване качествените характеристики на околната среда. Опазване и възстановяване на природните ресурси. 

Специфична цел 3.2.1.:  

Подобряване на параметрите на околната среда в 

селищата от общината  

Брой закупените нови екологични 

средства за обществен транспорт 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно   

  

Брой на проектите за енергийна 

ефективност на публични и 

жилищни многофамилни сгради 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 5 

  

Изградена газопреносна мрежа 

(км.); 
км Община, ИСУН Ежегодно   

  

Брой на жилищните многофамилни 

и обществени сгради въвели в 

експлоатация системи за 

производство на енергия от ВЕИ за 

собствени нужди; 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно   
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Брой на закритите и 

рехабилитирани 

нерегламентирани депа за битови 

отпадъци; 

Брой  Община Ежегодно   

  

Брой въведените системи в 

населените 

места за разделно събиране на 

битовите отпадъци; 

Брой  Община Ежегодно 1 

  

Брой на изградените 

пречиствателни станции за отпадни 

води; 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой на реализираните проекти за 

благоустрояване в селата на 

общината 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой на изградените площадки за 

сортиране и опаковане на разделно 

събраните битови отпадъци; 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой реализирани проекти за 

производство на енергия от ВЕИ 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой реализирани проекти за 

производство на енергия от 

когенерация 

Брой  Община, ИСУН Ежегодно 0 

  

Брой на реализираните проекти за 

опазване на околната среда 
Брой  Община, ИСУН Ежегодно 9 

  

Приоритет 3.3.  

Повишаване качеството на селищната среда 

Специфична цел 3.3.1.:  

Развитие на инфраструктурата за свободното време и 

спорт 

Реновирани зелени площи и 

елементи на зелената система 

(кв.м.); 

кв.м. Община Ежегодно 

    

Изградени детски площадки (бр.) Брой  Община, ИСУН Ежегодно 2 
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Брой на домакинствата с достъп  

до високоскоростен интернет; 
Брой  НСИ Ежегодно 33 434 

  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ 

Приоритет 4.1.  

Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи 

Специфична цел 4.1.1. 

Участие в териториални инициативи подкрепящи 

развитието на транспортните системи и логистика  

Брой на осъществените 

сътрудничества със съседни 

общини и области, подобряващи 

транспортната система; 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 1 

  

Приоритет 4.2.  

Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни икономически дейности. 

Специфична цел 4.2.1.:  

Развитие на приоритетните икономически дейности 

чрез териториално сътрудничество  

Брой на осъществените 

сътрудничества за подготовка и 

изпълнение на съвместни 

проекти/партньорства 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 5 

  

Приоритет 4.3.  

Териториално сътрудничество на институционално ниво /регионални инициативи. 

Специфична цел 4.3.1.  

Развитие на институционалното сътрудничество чрез 

регионални инициативи 

Брой на осъществените 

сътрудничества с други градове, 

общини, административни области,  

региони, вкл. от съседни държави 

за реализацията на дейности от 

съвместен интерес 

(проекти/инициативи/прояви). 

Брой  
НСИ, Община, 

ИСУН 
Ежегодно 4 

  

 


