Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 г. Описание на предвидените мерки и проектни идеи

Приоритет

Мярка

Проектна
идея *

Кратко описание

Територия/зона за
Индикати
прилагане на интегриран
вен
подход
(зона бюджет
за въздействие)**
(в хил. лв.)

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Интегрирана териториална
инвестиция - цялата
територитя на Община
Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на
Проектна идея
Сливен, вкл. и
Мярка 1.1.1
образователния процес сграден фонд за
1
сътрудничество между
преминаване към едносменен режим на обучение
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

Източник на
финансиране

Административна
структура
(звено в
Срок за
общината),
изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

5000

ПРР, собствени
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Реконструиране на материално-техническата база
(вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност
при необходимост, вкл. инсталиране на покривни
фотоволтаици при препоръка на енергийния одит,
внедряване на интелигентна система за управление
Проектна идея
Мярка 1.1.1
на осветлението) на детски заведения и училищата
2
на територията на община Сливен и доставката на
оборудване за обучението, вкл. на специализирано
оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали
за практика и тн.; изграждане на училищна STEM
среда

Интегрирана териториална
инвестиция - цялата
територитя на Община
Сливен, вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

10000

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост,
собствени средства
и др. източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Изграждане на спортни площадки в училищни
Интегрирана териториална
дворове. Конкретен проект в двора намиращ се
инвестиция - цялата
между сградите на СУ „Пейо Яворов“, ПХГ „Дамян
територитя на Община
Дамянов“ и физкултурния салон на ПГПЗЕ
Проектна идея
Сливен, вкл. и
Мярка 1.1.1
„Захарий Стоянов“ за изграждане на
3
сътрудничество между
мултифункционални игрища за футбол, лека
съседни общини на
атлетика, волейбол, баскетбол; обособяване на зона
територията на област
за фитнес на открито; монтиране на съоръжения за
Сливен и ЮИР
различни видове колективни спортове

1000

ПРР, собствени
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Мярка 1.1.1

Проектна идея Създаване на многофункционални зони (детски и
4
училищни)

Интегрирана териториална
инвестиция - цялата
територитя на Община
Сливен, вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

1500

ПРР, собствени
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Разработване/внедряване на иновативни и
Проектна идея
дигитални образователни ресурси; осигуряване и
5
развитие на формите на работа с деца със СОП

Интегрирана териториална
инвестиция - цялата
територитя на Община
Сливен, вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

350

ПО

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

2021-2027

Училища/НПО/общ
инска
администрация

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни и
институции

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Мярка 1.1.1

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Изграждане на детски градини и училища на
територията на кварталите в град Сливен и малките
населени места в общината с концентрация на
Проектна идея
Мярка 1.1.1
социално уязвими групи, специализирани мерки за
6
работа с родители и деца от общността с оглед
социализиране, адаптиране и превенция на ранното
напускане на училище

Интегрирана териториална
инвестиция

8500

ПРР, ПО,
собствени/заемни
средства, държавен
бюджет

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Квалификация и професионално развитие на
педагогическите специалисти и координирани
Проектна идея
Мярка 1.1.1
мерки за развитие на образователния процес от
7
детската градина до висшите училища, които
функционират на територията на община Сливен

Интегрирани териториални
инвестиции

150

ПН и други
източници

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Създаване, оборудване и осигуряване
функционирането на общежитие за ученици от
Проектна идея
Мярка 1.1.1
съседните на гр. Сливен населени места, които учат
8
в средни училища и професионални гимназии на
територията на града

5000

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл. от
други източници

Цялата територия на
община Сливен

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Мярка 1.1.2

Реализиране на форми на сътрудничество между
Проектна идея
професионалните гимназии и местния/регионалния
1
бизнес, вкл. прилагане на дуални форми на обучение

Цялата територитя на
Община Сливен/ вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Създаване/оптимизиране на програмите на
организациите за обучение и професионално
Проектна идея
Мярка 1.1.3
обучение на територията на общината чрез
1
включване на мерки за ограмотяване на възрастни,
развитие на дигиталните умения на населението

Цялата територитя на
Община Сливен/ вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Предоставяне на услуги за (или придобиване на)
професионална квалификация съобразно нуждите на
Проектна идея
Мярка 1.1.3
бизнеса, вкл. при прилагане на мерките за
2
трансформация и декарбонизация на енергийния
сектор – ВЕИ, чисто производство; биоземеделие

Цялата територитя на
Община Сливен/ вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Изграждане и функциониране на звена за кариерно
Проектна идея
Мярка 1.1.3
ориентиране и/или съдействие при търсене на
3
работа

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Подкрепа за обучение, трудова адаптация,
Проектна идея социализация на работното място на младежи до
Мярка 1.1.3
4
29г., трайно безработни лица и представители на
други уязвими групи

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл. и
сътрудничество между
съседни общини на
територията на област
Сливен и ЮИР

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Реконструиране и оборудване на сграда(и) за
Проектна идея обезпечаване на дейността на Младежки
Мярка 1.2.1
1
организации, функциониращи на територията на
община Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

350

ПН/План за
възстановяване и
устойчивост

100

ПО/ПРЧР/,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
оперативни
програми и др.
източници

300

ПРЧР/План за
възстановяване и
устойчивост

300

ПО, ПРЧР

400

ПРЧР

850

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
други източници

2021-2027

Общ.администраци
я/НПО/професиона
лни
гимназии/бизнес/др
уги заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ЦПОО/бизнес/дру
ги заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ЦПОО/бизнес/дру
ги заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ЦПОО/бизнес/дру
ги заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ЦПОО/бизнес/дру
ги заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни и
институции

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Обособяване и оборудване на co-working
Проектна идея пространства (в избрана сграда) с цел насърчаване
Мярка 1.2.1
2
създаването на предприемаческа култура и еко
система

Цялата територитя на
Община Сливен

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Създаване на мрежа с други предприемачески
организации и клъстери, както и организации на
Проектна идея акселератори и фондове за първоначално
Мярка 1.2.1
3
финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина,
реализиране на обучения по предприемачество и
личностно развитие

Цялата територитя на
Община Сливен

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Създаване на партньорство на иновативни
Проектна идея
Мярка 1.2.1
стартиращи компании с Център за технологичен
4
трансфер към филиал на ТУ Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Проектна идея Създаване на училище за австронавти с
Мярка 1.2.2
1
морернизирана обсерватирия с планетариум

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Подобряване на материално-техническата база, вкл.
енергийната ефективност, оборудване и
дигитализиране на фонда на обекти на културната
Проектна идея инфраструктура - Галерия Димитър Добрович, зала Интегрирана териториална
Мярка 1.2.3
1
Сирак Скитник, Драматичен театър Стефан Киров,
инвестция
Държавен куклен театър, Регионална библиотека
Сава Доброплодни, читалищата на територията на
общината

Интегрирана териториялна
инвестиция

100

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
други
източници/частно

300

ПКИП, Програми
на общността,
частно
финансиране

400

ПКИП, Програми
на общността,
частно
финансиране

400

държавен и
общински
бюджет/частно
финансиране

6500

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост/Норве
жка
програма/собствен
и/заемни средства

2021-2027

Общ.администраци
я/НПО/бизнес/друг
и заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/НПО/бизнес/друг
и заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ТУ/бизнес/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общинска
администрация ,
Макс Планк
Институт по
Радиоастрономия,
Лайбниц институт
по астрофизика

2021-2027

Общ.администраци
я/МК и други
заинтересовани
страни

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Реновиране на държавен терен със стара изоставена
Проектна идея
Интегрирана териториална
Мярка 1.2.3
сграда на бившата Туб болница и превръщането й в
2
инвестция
модерен културен център

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Развитие/внедряване на иновативни форми на
предоставяне на културно съдържание;
Проектна идея обезпечаване на атрактивни събития в културния
Мярка 1.2.3
3
календар на общината, насърчаване на
междуобщинското и транснационалното
сътрудничество в областта на културата

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Подобряване качеството на предоставяните към
момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на
Проектна идея материално-техническата база и уменията и
Мярка 1.2.4
1
мотивацията на служителите, разширяване на
капацитета на част от предоставяните услуги (като
Дневен център за възрастни, Социален патронаж)

Цялата територитя на
Община Сливен

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Осигуряване на по-добри условия за функциониране
на Клубовете на пенсионера – подобряване на
Проектна идея материално-техническата база, проектиране,
Мярка 1.2.4
2
изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация
на нови социални/общински жилища в община
Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Усвояване на терени на бивши военни поделения и
конвертирането им в атрактивна част от градската
Проектна идея
Мярка 1.2.5
среда, предоставяне на възможност за сградно
1
обезпечаване на организации с публични функции,
жилищни комплекси и други

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Изграждане на многофункционална зала за спорт и
събития, например на терени от бивши военни
Проектна идея поделения; реновиране на спортни обекти
Интегрирани териториални
Мярка 1.2.6
1
„Колодрума“ и „Военен стадион“ и адаптирането им
инвестиции
за провеждане на спортни и културни събития на
открито, вкл. лятно кино

Цялата територитя на
Община Сливен

Интегрирани
териоториални инвестиции

4000

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост/Норве
жка
програма/собствен
и/заемни средства

245

Програми на
общността,
собствени/заемни
средства

2021-2027

Общ.администраци
я/МК и други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/МК/
НПО/Заинтересова
ни страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/доставчици на
социални
услуги/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/НПО/други
заинтересовани
страни

1000

ПРР, ПРЧР,
собствено
финансиране

500

ПРР, ПРЧР,
собствено
финансиране

1000

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
средства от други
оперативни
програми и др.
източници

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни и
институции

7500

ПРР,
собствени/заемни
средства и др.
източници,
финансови
инструменти

2021-2027

Общ.администраци
я/бизнес/заинтересо
вани страни

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Мярка 1.2.6

Проектна идея Изграждане на зони за спорт и отдих в селата на
2
община Сливен

Реновиране на стадиони и спортните
Проектна идея
площадки/игрища на територията на селата в
3
община Сливен

Интегрирани териториални
инвестиции

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Мярка 1.2.6

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Подобряване качеството на здравните услуги на
общинско ниво, чрез инвестиции в съществуващата
здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на
е-здравеопазване и телемедицина, финализиране на
инвестициите в спешната медицинска помощ на
общинско ниво, повишаване на мотивацията на
Проектна идея
Интегрирана териториална
Мярка 1.2.7
работещите в сферата на образованието, като се
1
инвестиция
съобрази и картирането на нуждите на общинско
ниво, извършено от МЗ; Подпомагане на
общинските лечебни заведения, чрез доставка на
оборудване, обзавеждане и апаратура и устройство
на специализирани помещения за прием и
карантиниране на пациенти

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Подкрепа за обзавеждане и оборудване на здравните
Проектна идея кабинети в общинските ясли, детски градини,
Интегрирана териториална
Мярка 1.2.7
2
общообразователни, специални и професионални
инвестиция
училища

Интегрирани териториални
инвестиции

1200

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост/държа
вен
бюджет/собствен

2021-2027

Общ.администраци
я/заинтересовани
страни

2000

ПРР,
собствени/заемни
средства и др.
източници,
финансови
инструменти

2021-2027

Общ.администраци
я/заинтересовани
страни

7500

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост/държа
вен
бюджет/собствени/
заемни средства

2021-2027

Общ.администраци
я/МЗ/Заинтересован
и страни

2700

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/МЗ/Заинтересован
и страни

Приоритет 1 Подобряване
качеството на живот и
образованието

Мярка 1.2.7

Проектна идея Реконструкция и оборудване на здравните служби
3
на територията на селата на община Сливен

Интегрирани териториални
инвестиции

1000

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост,
собствени/заемни
средства, вкл.
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/МЗ/Заинтересован
и страни

2021-2027

Компании,
регистрирани и
функциониращи на
територията на
община Сливен

2021-2027

Общ.администраци
я/ОИЦ Сливен/
Компании,
регистрирани и
функциониращи на
територията на
община
Сливен/Заинтересов
ани страни

70145

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.1.1

Подкрепа за предприятията за внедряване на
иновативни и технологични продукти и услуги с
висока добавена стойност с принос към
икономическия растеж, зелената икономика,
съгласно потребностите и потенциала на
Проектна идея
предприятията на ниво NUTS 3 (област),
1
идентифицирани в Националната стратегия за МСП
2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване
на разработването и внедряването на иновации, вкл.
чрез сътрудничество с Център за технологичен
трансфер на територията на общината

Мярка 2.1.2

Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 –
предоставяне на специализирана информация на
бизнеса за специфични възможности за
подпомагане; дигитализация на работни процеси на
предприятията на територията на общината, вкл. в
Проектна идея
контекста на въвеждането на оптимални условия за
1
работа в ситуация на пандемия; автоматизация на
част от производствените процеси, въвеждане на
технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”;
обучение и преквалификация при необходимост на
персонала

Цялата територитя на
Община Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

7500

ПКИП, Оперативна
програма Научни
изследвания,
иновации и
дигитализация за
интелигентна
трансформация,
Програми на
общносттта

4000

ПКИП, Оперативна
програма Научни
изследвания,
иновации и
дигитализация за
интелигентна
трансформация,
Програми на
общносттта,
собствен бюджет

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост/
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от др.
източници като
Национална
компания
Индустриални зони
ЕАД

2021-2027

Общ.администраци
я/НКИЗ
ЕАД/бизнес/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/АПИ

2021-2027

Общ.администраци
я/БАИ/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/бизнес/други
заинтересовани
страни

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.2.1

Изграждане и развитие на индустриални зони между
градовете Сливен и Ямбол - Осигуряване на
довеждаща и съпътстваща инфраструктура –
обслужващи улици, техническа инфраструктура –
Проектна идея водопровод и канализация, инфраструктура на
Интегрирана териториална
1
обществения транспорт до обособени парцели за
инвестиция
бизнес и индустрия на терен в района на бившето
летище Бършен (новата индустриална зона
„Бършен“) и усвояване на нови терени между двата
града за целите и развитие на бизнес средата

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.2.1

Проектна идея
Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол
2

Интегрирани проекти,
изпълнявани в
партньорство

Държавен бюджет АПИ

Мярка 2.2.1

Провеждане на съвместни кампании за привличане
Проектна идея
на инвеститори, вкл. чрез промотиране на стимули
3
от т.нар. Зелена сделка - План за справедлив преход

Интегрирани проекти,
изпълнявани в
партньорство

100

План за
възстановяване и
устойчивост/собств
ени/ държавен
бюджет - БАИ

Мярка 2.2.1

Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на
Проектна идея
Фондовете за градско развитие и т.н. на териториатя
4
на създадените индустриални зони

Цялата територия на
община Сливен

2000

Фондове за градско
развитие/собствени
средства на
инвеститорите

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

7000

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.2.1

Мярка 2.2.1

Мярка 2.2.1

Мярка 2.2.2

Интегрирани проекти,
Създаване на център за технологичен трансфер
изпълнявани в
Проектна идея между филиал на ТУ София и бизнеса, който
партньорство, вкл. между
5
инвестира в зоната, както и на територията на целия
общини на територията на
ЮИР
област Сливен и ЮИР

Използване на потенциала на релевантни клъстерис
Проектна идея
цел оптимизиране на достъпа до иновативни
6
ресурси - изграждане на мрежи и партньорства

Проектна идея Създаване на Център за безопасност на движението
7
по пътищата

Изграждане на фотоволтаични паркове на
Проектна идея
територията на летище Бършен и другите
1
промишлени зони в града

Интегрирани проекти,
изпълнявани в
партньорство

ИТИ, интегрирани проекти,
изпълнявани в
партньорство

Цялата територитя на
Община Сливен

1000

Фонд за
технологичен
трансфер, ПКИП,
Програма Научни
изследвания,
иновации и
дигитализация за
интелигентна
трансформация

2021-2027

Общ.администраци
я/ТУ/бизнес

400

ПКИП, П Научни
изследвания,
иновации и
дигитализация за
интелигентна
трансформация,
Общностни
програми на ЕС

2021-2027

Общ.администраци
я/Клъстери/бизнес/
други
заинтересовани
страни

900

ПРР, ПКИП,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

3000

План за
възстановяване и
устойчивост/План
за справедлив
преход/частни
инвестиции

2021-2027

Общ.администраци
я/бизнес

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.2.3

Проектна идея Израждане на спортен комплекс за мотоспорт,
1
картинг, вкл. чрез ПЧП или частни инвестиции

Интегрирани териториални
инвестиции

Мярка 2.2.4

Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен –
Проектна идея изграждане на автомобилна писта, сгради и трибуна, Интегрирани териториални
1
осигуряване на съпътстваща и довеждаща
инвестиции
инфраструктура в местността“Сливенски кър“

Мярка 1.2.5

Рехабилитация на инфраструктурата в
съществуващи индустриални зони на град Сливен –
Проектна идея
Интегрирани териториални
ремонт на улична мрежа и техническата
1
инвестиции
инфраструктура – водопровод и канализация, ток,
газ и т.н.

Мярка 2.3.1

Изграждане и промотиране на интегрирани
туристически продукти/маршрути, вкл. на
територията на ЮИР – културен (Национално
освободително движение, Възраждане, Тракийска
култура и др.), еко и балнеоложки туризъм Проектна идея Обновление на материално-техническата база на
1
Регионален историческия музей, Музей на
текстилната индустрия (филиал на Национален
политехнически музей), оптимизиране на
инфраструктурата за социализиране, вкл.
подобряване на инфраструктура за паркиране на
крепост Туида и другите културни обекти

Интегрирана териториална
инвестиция в партньорство,
вкл. между общини на
територията на област
Сливен и ЮИР, СЦР

Мярка 2.3.1

Експониране, реставрация, консервация и
социализация на тракийските гробници на
Проектна идея
територията на общината и включването им в
2
регионален туристически маршрут Тракийско
наследство

Интегрирана териториална
инвестиция в партньорство,
вкл. между общини на
територията на област
Сливен и ЮИР, СЦР

5000

Фонд за градско
развитие/частни
инвестиции/ПРР/со
бствени средства

2021-2027

Общ.администраци
я/бизнес

10000

Фонд за градско
развитие/частни
инвестиции/ПРР,
собствени средства/

2021-2027

Общ.администраци
я/бизнес

2021-2027

Общ.администраци
я/заинтересовани
страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/МК/Заинтересова
ни страни и
институции

2500

ПРР, ПОС

4500

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

3000

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.3.1

Интегрирана териториална
Създаване на допълнителни иновативни услуги към инвестиция в партньорство,
Проектна идея
основните туристически продукти като изграждане
вкл. между общини на
3
на Стая на загадките в Крепост Туида
територията на област
Сливен и ЮИР, СЦР

Интегрирана териториална
инвестиция в партньорство,
вкл. между общини на
територията на област
Сливен и ЮИР, СЦР

Мярка 2.3.1

Изграждане на “Каракачанско селище” на
Проектна идея
територията пп “Сините камъни”, местност
4
Карандила

Мярка 2.3.1

Интегрирана териториална
инвестиция в партньорство,
Проектна идея Създаване на “Национален музей на каракачаните” в
вкл. между общини на
5
гр. Сливен
територията на област
Сливен и ЮИР, СЦР

Мярка 2.3.1

Създаване и прилагане на концепция за
Интегрирана териториална
интегрираното маркетиране и дигитално
инвестиция в партньорство,
Проектна идея представяне на развиваните туристически продукти
вкл. между общини на
6
и маршрути, Проектна идеяи за SEO оптимизация
територията на област
на дигиталното представяне на общинските
Сливен и ЮИР, СЦР
туристически продукти

150

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

800

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

1800

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

150

ПРР, собствени
средства/заемни
средсттва/държавен
бюджет

2021-2027

Общ.администраци
я/Федерация на
културнопросветните
дружества на
каракачаните в
България/Заинтерес
овани страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/Федерация на
културнопросветните
дружества на
каракачаните в
България/Заинтерес
овани страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни и
институции

2021-2027

Общ.адмнистрация/
МТ/Заинтересовани
страни и
институции

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.3.1

Създаване на единен туристически портал с
Проектна идея
възможности за електронни разплащания за основни
7
и съпътстващи туристически услуги

Мярка 2.3.1

Интегрирана териториална
Модернизация на пешеходни маршрути, места за
инвестиция в партньорство,
Проектна идея отдих и рекреация, създаване на веломаршрути,
вкл. между общини на
8
обособяване на места за катерене на територията на
територията на област
природен парк Сините камъни
Сливен и ЮИР, СЦР

Мярка 2.3.1

Дейности по използване на потенциала на река
Интегрирана териториална
Тунджа - проучване и култивиране на историческите инвестиция в партньорство,
Проектна идея
места, изграждане на веломаршрут и маршрут за
вкл. между общини на
9
крос, обособяване на места за спортен риболов и
територията на област
места за социализация
Сливен и ЮИР, СЦР

Мярка 2.3.2

Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и
рекреационен център на територията на Сливенски
Проектна идея минерални бани и използване на потенциала за
1
диверсификация на предлагания интегриран
туристически продукт, съвместно с филиали на
Медицински университети или други инвеститори

Интегрирани
териоториални инвестиции

Мярка 2.3.3

Дейности за екологично селско стопанство,
Проектна идея биологично земеделевие и здравословни храни чрез
1
структурното балансиране на селскостопанския
отрасъл, ,

Територията на община
Слшвен

Цялата територитя на
Община Сливен

300

Програма Наyчни
изcледвания,
иновoции и
дигитализация за
интелигентна
тpанcфоpмация,
собствен бюджет,
други източници

2000

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

3500

ПРР,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

4000

ПРР, собствени
средства/заемни
средсттва/финансов
и
инструменит/(астн
и инвестиции и др.
източници

7000

ПРСР, План за
възстановяване и
устойчивост, др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/ДАЕУ/Заинтересо
вани страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/Природен парк
"Сините
камъни"/Заинтересо
вани страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/НПО в област
биоразнообразие/За
интересовани
страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни и
институции

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни и
институции

Мярка 2.3.3

Внедряване на иновативни решения в земеделската
практика и изграждане на подходяща
Проектна идея инфраструктура, подобряване на системите за
2
напояване, развитие на цифровата инфраструктура в
селските райони и използване на цифрови
технологии от земеделските производители

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.3.3

Верификация на напоителните съоръжения по
поречието на река Тунджа – с цел оптимизиране
Проектна идея
функционирането на съоръженията, подобряване и
3
изграждане на нови трасета и помпени станции, и
др.

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.3.3

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

Мярка 2.3.4

Приоритет 2 Подкрепа за
устойчиво икономическо
развитие

3000

ПРСР, План за
възстановяване и
устойчивост, др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни и
институции

2000

ПРСР, План за
възстановяване и
устойчивост, др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Напоителни
системи
ЕАД/Заинтересован
и страни и
институции

Интегрирана териториална
инвестиция

Проектна идея Изграждане на екстензивни рибовъдни стопанства
4
на подходящи места на река Тунджа

Интегрирана териториална
инвестиция

1000

Програма морско
дело, рибарство и
аквакултури

2021-2027

бизнес

Проектна идея Изграждане на паркове за съхранение на енергия на
1
територията на общината

Територия на обшина
Сливен

10000

План за справедлив
преход/Иновационе
н фонд на ЕС

2021-2027

бизнес

Територията на община
Слшвен

86600
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.1.1

Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване
Проектна идея със зелени пространства, алеи, тротоари и
1
съпътстваща инфраструктура в град Сливен в
жилищни квартали и вилна зона

Интегрирани
териоториални инвестиции

3500

ПРР

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Мярка 3.1.1

Облагородяване/ реконструкция на междублокови
пространства и внедряване на мерки за енергийна
Проектна идея
ефективност в еднофамилни, многофамилни
2
жилищни и административни сгради в жилищните
квартали в град Сливен

Интегрирани
териоториални инвестиции

2500

ПРР, Национална
програма за
саниране

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

20

Собствени
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Мярка 3.1.2

Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване
със зелени пространства, алеи, тротоари и
Проектна идея съпътстваща инфраструктура в град Сливен по
Интегрирани
1
изготвен проект за унифициран и уникален дизайн териоториални инвестиции
на елементите от градската среда (пейки, кошчета за
отпадъци, указателни табели и др)

2500

ОПРР

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Мярка 3.1.2

Облагородяване на публични пространства за
Проектна идея широк обществен достъп – паркове, градини,
2
площади в рамките на града, разширяване на
"зелени пояси и зони"

Интегрирани
териоториални инвестиции

3000

ПРР

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.1.2

Обособяване на публични пространства,
предназначени за младежи – скейт площадки,
Проектна идея
спортни съоръжения; изграждане на унифицирана и
3
разпознаваема визия при входовете /изходите на
град Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

500

ОПРР

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.1.3

Изграждане на образователна инфраструктура в
Проектна идея
паркопространство за намаляване на риска от
1
бедствия

Интегрирани
териоториални инвестиции

1200

ПРР, ПО

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Мярка 3.1.4

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на
Проектна идея територията на селата в общината на база на
1
предварително извършена оценка на течовете по
водоснабдителната система

Интегрирани
териоториални инвестиции

5000

План за
въстановяване и
устойчивост/ПОС

2021-2027

ВиК Дружество

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.1.1

Проектна идея Пилотни проекти за засаждане на дървета с
3
включване на НПО, училища

Интегрирани
териоториални инвестиции

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.1.4

Последваща рехабилитация на уличната мрежа и
Проектна идея
възстановяване, изграждане/обновление на
2
съпътстващи зелени пространства, алеи, тротоари

Интегрирани
териоториални инвестиции

1700

План за
възстановяване и
устойчивост/ ПРР

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.1.4

Облагородяване на публични пространства за
Проектна идея
широк обществен достъп - паркове, градини,
3
площади

Интегрирани
териоториални инвестиции

1500

План за
възстановяване и
устойчивост/ ПРР

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Мярка 3.1.5

Оптимизация на системата за улично осветление,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл.
умно управление на уличното осветление (софтуер
Проектна идея
за управление и автоматизация на осветлението,
1
което добавя допълнителна оптимизация на
разходите) на територията на града и селата в
община Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

3000

ПРР, ФМ на ЕИП,
План за
възстановяване и
устойчивост,
собствени
средства/заемни
средсттва/финансов
и инструменит и
др. източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Мярка 3.2.1

Продължаване на мерките по управление на
отпадъчните води и повишаването на свързаността
на населението с пречиствателни станции за
Проектна идея отпадъчни води, при подобряване на технологиите
1
на пречистване и постигане на съответствие с
изискванията на националното и европейското
законодателство, стартирани през 2019 година от
ВиК Сливен АД

Интегрирани териториални
инвестиции

131807

ПОС

2021-2027

ВиК Дружество

Мярка 3.2.2

Оптимизиране на регионална система за управление
на отпадъците, вкл. въвеждане на решения за
“умно” управление на сметосъбирането и
Проектна идея
Интегрирани териториални
сметоизвозването, пилотни информационни
1
инвестиции
кампании за разделно събиране на отпадъци, с
активно включване на младежки НПО и училища, с
цел създаване на нагласи сред населението

500

ПОС, ПУДООС,
План за
възстановяване и
устойчивост/собств
ени
средства/заемни
средства и др.
източници

2021-2027

регионални
сдружения/Общ.ад
министрация/Заинт
ересовани страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.2.3

Мярка 3.2.3

850

ПОС, ПУДООС,
План за
възстановяване и
устойчивост/собств
ени
средства/заемни
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

250

ПОС, ПУДООС,
План за
възстановяване и
устойчивост,собств
ени
средства/заемни
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Интегрирани териториални
инвестиции

1000

ПОС, ПУДООС,
План за
възстановяване и
устойчивост,
собствени
средства/заемни
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

Цялата територитя на
Община Сливен

500

ПОС/ПУДООС

2021-2027

Общ.администраци
я/заинтересовани
страни

Обособяване и оборудване на площадки за събиране
на органични отпадъци и изграждане на съоръжения
Проектна идея
Интегрирани териториални
за компостиране на биоразградимии отпадъци с цел
1
инвестиции
повишаване на количествата рециклирани отпадъци
и стимулиране на повторната употреба

Ликвидиране и рехабилитация на терените с
Проектна идея
нерегламентираните сметища в землищата на
2
населените места от община Сливен

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.2.3

Проектна идея Изграждане на инсталация за компостиране на
3
зелени отпадъци

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.2.4

Проектна идея Продължаващи мерки за почистване и корекция на
1
деретата на реките в община Сливен

Интегрирани териториални
инвестиции

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.2.5

Проектна идея Инвестиции в зелена инфраструктура и кръгова
1
икономика, вкл. като ПЧП или частни инвестиции

Цялата територитя на
Община Сливен

2000

ПРР, ПОС, ПКИП,
План за
възстановяване и
устойчивост/ План
за справедлив
преход/ частни
инвестиции/
собствени/заемни
средства и др.
източници

Мярка 3.2.6

Осигуряване на пилотни проекти за замяна на
Проектна идея
твърдо гориво с алтернативни източници, вкл.
1
достъп до ТЕЦ и газоснабдяване

Цялата територитя на
Община Сливен

1000

План за справедлив
преход/финансови
инструменти

2021-2027

бизнес/Заинтересов
ани страни и
институции

Мярка 3.2.7

Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво
на ТЕЦ Сливен с алтернативни, преквалификация на
заетите от община Сливен в преструктуриращата се
Проектна идея енергийна промишленост на територията на област
1
Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули
за бизнеса за запазване на заетостта от освободените
лица вследствие на мерките по декарбонизация и
енергийна трансформация

4500

План за справедлив
преход/финансови
инструменти,
собствени/заемни
средства на
партньорите, вкл.
средства от други
източници

2021-2027

бизнес/други
заинтересовани
страни

Мярка 3.2.7

Подобряване на енергийната ефективност и
ефективността на сградните инсталации, вкл.
топлофикация и газификация на обществените и
административни сгради, например сградите на
Проектна идея РДВР Сливен(МВР), РСПАБ Сливен (вкл.
1
изграждане на нова сграда на Пожарната), сградата
на община Сливен, Сградатите на Куклен театър и
Драматичен театър, Сградите на Художествена
галерия „Димитър Добрович“ - Галерия Сирак
Скитник и други

10000

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост/
собствени/заемни
средства и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/държавни
институции

Цялата територитя на
Община Сливен/ вкл. и
териториално
сътрудничество между
съседни общини

Цялата територитя на
Община Сливен

2021-2027

Общ.администраци
я/бизнес/други
заинтересовани
страни и

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.3.1

Мярка 3.3.1

Мярка 3.3.1

Подобряване на пътища и пътни връзки между град
Проектна идея Сливен и околните населени места, подобряване на Интегрирани териториални
1
връзките между отделните видове транспорт с оглед
инвестиции
на тяхната балансираност

Напълно подновяване на автобусния парк чрез
Проектна идея
закупуване на нов подвижен състав за
2
междуселищния транспорт

Интегрирани териториални
инвестиции

Надграждане на съществуващата система с новите
Проектна идея линии, свързващи града с останалите населени места Интегрирани териториални
3
на територията на общината с цел подобряване на
инвестиции
транспортното обслужване

Мярка 3.3.1

Проектна идея Подобряване на пътната мрежа, вкл. рехабилитация Интегрирани териториални
4
и обновяване на спирките на обществения транспорт
инвестиции

Мярка 3.3.1

Надграждане на билетната система, вкл. с
допълнителни функционалности и системата за
Проектна идея
Интегрирани териториални
информиране на пътниците във връзка с новите
5
инвестиции
линии, свързващи града с останалите населени места
на територията на общината

8000

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

10000

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/Пътнически
превози
ЕООД/Заинтересов
ани страни

500

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Пътнически
превози
ЕООД/Заинтересов
ани страни

1500

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

350

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Пътнически
превози
ЕООД/Заинтересов
ани страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.3.1

Мярка 3.3.1

Мярка 3.3.1

Разширяване на система за видеонаблюдение наблюдение на входни/изходни точки, кръстовища,
Проектна идея
Интегрирани териториални
публични зони, с възможни допълнителни
6
инвестиции
интелигентни функции – мониторинг на
натоварване, нарушения, инциденти и др.

Проектна идея Разширяване на мрежата от велоалеи, въвеждане на
7
система от електрически велосипеди в гр. Сливен

Интегрирани териториални
инвестиции

Проектна идея Разработване и прилагане на транспортен моздел на Интегрирани териториални
8
община Сливен
инвестиции

Мярка 3.3.2

Реконструкция и изграждане на общинската пътна
мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до
Проектна идея местата за предоставяне на публични услуги, до
1
недвижими културни ценности и събития, до места
за рекреация и туризъм, туристически обекти, до
производствени и бизнес зони

Мярка 3.3.3

Подобряване и развитие на комуникационната среда
и информационната инфраструктура в отдалечените
Проектна идея и слабо населени зони и територии. Прилагане и
Интегрирани териториални
1
обучение на стандартни и алтернативни методи за
инвестиции
използване на комуникационна и информационна
инфраструктура.

Интегрирани териториални
инвестиции

500

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

1500

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

30

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Пътнически
превози
ЕООД/Заинтересов
ани страни

3500

ПРР,
собствени/заемни
средства, вкл.
финансови
инструменти,
средства от други
оперативни
програми и др.
източници

2021-2027

Общ.администраци
я/Заинтересовани
страни

3000

План за
възстановяване и
развитие, държавен
бюджет

2021-2027

Общ.
Администрация/дъ
ржавни
институции8бизнес

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.4.1

Мерки за развитие/внедряване на електронно
Проектна идея
здравеопазване на общинско ниво съобразно
1
картираните нужди от МЗ

Цялата територитя на
Община Сливен

Мярка 3.4.2

Мерки за развитие/внедряване на електронно
Проектна идея
образование на общинско ниво съобразно
2
картираните нужди от МОН

Цялата територитя на
Община Сливен

Мярка 3.4.3

Мярка 3.4.3

Изграждане на Информационен портал за
Проектна идея гражданите - интегриране на всички
1
информационни системи на общината в единен
информационен портал за гражданите

Въвеждане на нови електронни услуги и електронни
разплащания; максимално прилагане на принципа
Проектна идея
на Комплексното административно обслужване, вкл.
2
използване на споделени ресурси за обработка на
преписки

Цялата територитя на
Община Сливен

Цялата територитя на
Община Сливен

500

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост

200

ПРР, ПНО, План за
възстановяване и
устойчивост

350

Програма Наyчни
изcледвания,
иновoции и
дигитализация за
интелигентна
тpанcфоpмация,
План за
възстановяване и
устойчивост/собств
ени средства и
други източници

450

ОП Наyчни
изcледвания,
иновoции и
дигитализация за
интелигентна
тpанcфоpмация,
План за
възстановяване и
устойчивост/собств
ени средства и
други източници

2021-2027

Общ.администраци
я/МЗ/ други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/МОН/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ДАЕУ/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администраци
я/ДАЕУ/други
заинтересовани
страни

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура
Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.4.3

Въвеждане на е-община - изследване на работни
процеси, тяхната оптимизация (изхвърляне на
повтаряеми и ненужни Проектна идеяи) и
Проектна идея
внедряване на технология за автоматизацията им
3
(премахване на хартията, автоматично генериране
на документи, изпращане на искания за одобрения,
изпращане на уведомления и др.)

Цялата територитя на
Община Сливен

Мярка 3.5.1

Мерки за управление на риска от наводнения, за
борба с абразията и ерозията, характерни за
Проектна идея определени места от територията на община Сливен
1
– укрепване на свлачищата, модернизация,
укрепване и изграждане на защитни съоръжения за
борба с ерозията

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл.
възможност за
междуобщинско
сътрудничество на
територията на област
Сливен и ЮИР

Проектна идея Мерки за опазване и възстановяване на
1
биологичното разнообразие

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл.
възможност за
междуобщинско
сътрудничество на
територията на област
Сливен и ЮИР

Изграждане на информационни и посетителски
Проектна идея
центрове по поречието на река Тунджа, свързани с
1
биоразнообразието

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл.
възможност за
междуобщинско
сътрудничество на
територията на област
Сливен и ЮИР

Изграждане на Регионален център за превенция
Проектна идея
срещу бедствия от наводнения и суша – Средна
1
Тунджа

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл.
възможност за
междуобщинско
сътрудничество на
територията на област
Сливен и ЮИР

Мярка 3.5.2

Мярка 3.5.3

Мярка 3.5.4

250

ПрограмаНаyчни
изcледвания,
иновoции и
дигитализация за
интелигентна
тpанcфоpмация,
План за
възстановяване и
устойчивост/собств
ени средства и
други източници

2500

ПОС/План за
възстановяване и
устойчивост

1500

ПОС

1500

ПОС

1200

ПОС/План за
възстановяване и
устойчивост

2021-2027

Общ.администраци
я/ДАЕУ/други
заинтересовани
страни

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни НПО и държавни
институции

2021-2027

Заинтересовани
страни - НПО и
държавни
институции

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни НПО и държавни
институции

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни НПО и държавни
институции

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на средата,
мобилността и
екологичната
инфраструктура

Мярка 3.5.5

Мерки за изграждането на капацитет за действия на
отговорните органи и на населението при природни
бедствия в съответствие със стратегическите цели
Проектна идея
по отношение създаването на устойчивост към
1
изменението на климата и повишаването на
степента на информираност на населението за
посочените бедствия

Цялата територитя на
Община Сливен, вкл.
възможност за
междуобщинско
сътрудничество на
територията на област
Сливен и ЮИР

1350

ПРР, собствени
средства и други
източници

2021-2027

Общ.администрация/Заинтере
совани страни НПО и държавни
институции

215507
ОБЩА СУМА

372252

* Възможно е една мярка да включва само една Проектна идея и тогава мярката и Проектна идеята съвпадат. Различни Проектна идеяи и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки,
които се осъществяват чрез повече от една Проектна идея.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата
територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

Приложение № 1А
Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО Сливен

Проектна
готовност

Индикативен срок на
изпълнение (месеци)

Индикативен
бюджет
(в хил. лв.)

Допълнителна информация

Проектна Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд за преминаване
идея 1 към едносменен режим на обучение

Н/П

24

5000

Н/П

Мярка
1.1.1

Реконструиране на материално-техническата база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при
необходимост, вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит,
Проектна внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски заведения и училищата на
идея 2 територията на община Сливен и доставката на оборудване за обучението, вкл. на специализирано
оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за практика и тн.; изграждане на училищна STEM
среда

Н/П

24

10000

Н/П

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.1.2

Проектна Реализиране на форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния
идея 1 бизнес, вкл. прилагане на дуални форми на обучение

Н/П

36

350

Н/П

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.1.3

Предоставяне на услуги за (или придобиване на) професионална квалификация съобразно нуждите на
Проектна
бизнеса, вкл. при прилагане на мерките за трансформация и декарбонизация на енергийния сектор – ВЕИ,
идея 2
чисто производство; биоземеделие

Н/П

36

300

Н/П

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.2.1

Проектна Реконструиране и оборудване на сграда(и) за обезпечаване на дейността на Младежки организации,
идея 1 функциониращи на територията на община Сливен

Н/П

36

850

Н/П

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.2.3

Н/П

48

6500

Н/П

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.2.5

Н/П

48

1000

Н/П

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.2.6

Н/П

48

7500

Н/П

Подобряване качеството на здравните услуги на общинско ниво, чрез инвестиции в съществуващата
здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на е-здравеопазване и телемедицина, финализиране на
инвестициите в спешната медицинска помощ на общинско ниво, повишаване на мотивацията на
Проектна
работещите в сферата на здравеопазването, като се съобрази и картирането на нуждите на общинско
идея 1
ниво, извършено от МЗ; Подпомагане на общинските лечебни заведения, чрез доставка на оборудване,
обзавеждане и апаратура и устройство на специализирани помещения за прием и карантиниране на
пациенти

Н/П

48

7500

Н/П

7000

Н/П

Приоритет

Мярка

Проектна
идея *

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.1.1

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Приоритет 1 Подобряване качеството
на живот и образованието

Мярка
1.2.7

Кратко описание

Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, оборудване и
Проектна дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура - Галерия Димитър Добрович, зала
идея 1 Сирак Скитник, Драматичен театър Стефан Киров, Държавен куклен театър, Регионална библиотека Сава
Доброплодни, читалищата на територията на общината
Усвояване на терени на бивши военни поделения и конвертирането им в атрактивна част от градската
Проектна
среда, предоставяне на възможност за сградно обезпечаване на организации с публични функции,
идея 1
жилищни комплекси и други
Изграждане на многофункционална зала за спорт и събития, например на терени от бивши военни
Проектна
поделения; реновиране на спортни обекти „Колодрума“ и „Военен стадион“ и адаптирането им за
идея 1
провеждане на спортни и културни събития на открито, вкл. лятно кино.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.2.1

Проектна
идея 1

Изграждане и развитие на индустриални зони между градовете Сливен и Ямбол - Осигуряване на
довеждаща и съпътстваща инфраструктура – обслужващи улици, техническа инфраструктура –
водопровод и канализация, инфраструктура на обществения транспорт до обособени парцели за бизнес и
индустрия на терен в района на бившето летище Бършен (новата индустриална зона „Бършен“) и
усвояване на нови терени между двата града за целите и развитие на бизнес средата

Н/П

48

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.2.1

Проектна
идея 2

Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол

Н/П

48

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.2.2

Проектна
идея 1

Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на летище Бършен и другите промишлени зони в
града

Н/П

72

Н/П

3000

Н/П

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.2.3

Проектна
идея 1

Израждане на спортен комплекс за мотоспорт, картинг, вкл. чрез ПЧП или частни инвестиции

Н/П

60

5000

Н/П

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.2.4

Проектна
идея 1

Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане на автомобилна писта, сгради и трибуна,
осигуряване на съпътстваща и довеждаща инфраструктура в местността“Сливенски кър“

Н/П

60

10000

Н/П

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
1.2.5

Проектна
идея 1

Рехабилитация на инфраструктурата в съществуващи индустриални зони на град Сливен – ремонт на
улична мрежа и техническата инфраструктура – водопровод и канализация, ток, газ и т.н.

Н/П

48

2500

Н/П

Н/П

72

4500

Н/П

3000

Н/П

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.3.1

Проектна
идея 1

Изграждане и промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на територията на
ЮИР – културен (Национално освободително движение, Възраждане, Тракийска култура и др.), еко и
балнеоложки туризъм - Обновление на материално-техническата база на Регионален историческия музей,
Музей на текстилната индустрия (филиал на Национален политехнически музей), оптимизиране на
инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване на инфраструктура за паркиране на крепост Туида
и другите културни обекти

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.3.1

Проектна
идея 2

Експониране, реставрация, консервация и социализация на тракийските гробници на територията на
общината и включването им в регионален туристически маршрут Тракийско наследство

Н/П

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво
икономическо развитие

Мярка
2.3.4

Проектна
идея 1

Изграждане на паркове за съхранение на енергия на територията на общината

Н/П

72

10000

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.1.1
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща
инфраструктура в град Сливен в жилищни квартали и вилна зона

Н/П

60

3500

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.1.1
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 2

Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в еднофамилни, многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните квартали
в град Сливен

Н/П

60

2500

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.1.2
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 2

Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп – паркове, градини, площади в
рамките на града, разширяване на "зелени пояси и зони"

Н/П

60

3000

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.1.4
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на територията на селата в общината на база на
предварително извършена оценка на течовете по водоснабдителната система

Н/П

72

5000

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.2.1
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Продължаване на мерките по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на
населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на
пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското
законодателство, стартирани през 2019 година от ВиК Сливен АД

Н/П

36

131807

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.2.2
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Оптимизиране на регионална система за управление на отпадъците, вкл. въвеждане на решения за
“умно” управление на сметосъбирането и сметоизвозването, пилотни информационни кампании за
разделно събиране на отпадъци, с активно включване на младежки НПО и училища, с цел създаване на
нагласи сред населението

Н/П

48

500

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.2.3
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 2

Ликвидиране и рехабилитация на терените с нерегламентираните сметища в землищата на населените
места от община Сливен

Н/П

48

250

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.2.7
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво на ТЕЦ Сливен с алтернативни, преквалификация на
заетите от община Сливен в преструктуриращата се енергийна промишленост на територията на област
Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули за бизнеса за запазване на заетостта от освободените
лица вследствие на мерките по декарбонизация и енергийна трансформация

Н/П

72

4500

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.2.7
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. топлофикация
и газификация на обществените и административни сгради, например сградите на РДВР Сливен(МВР),
РСПАБ Сливен (вкл. изграждане на нова сграда на Пожарната), сградата на община Сливен, Сградатите
на Куклен театър и Драматичен театър, Сградите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ Галерия Сирак Скитник и други

Н/П

72

10000

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.3.1
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 1

Подобряване на пътища и пътни връзки между град Сливен и околните населени места, подобряване на
връзките между отделните видове транспорт с оглед на тяхната балансираност

Н/П

60

8000

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.3.1
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 2

Напълно подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за междуселищния
транспорт

Н/П

60

10000

Н/П

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво
и интелигентно развитие на средата, Мярка
3.4.3
мобилността и екологичната
инфраструктура

Проектна
идея 2

Въвеждане на нови електронни услуги и електронни разплащания; максимално прилагане на принципа на
Комплексното административно обслужване, вкл. използване на споделени ресурси за обработка на
преписки

Н/П

24

450

Н/П

263507
ОБЩА СУМА
263507
* Възможно е една мярка да включва само една Проектна идея и тогава мярката и Проектна идеята съвпадат. Различни Проектна идеяи и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една
Проектна идея.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се
реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Приложение № 2

ПИРО НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
/в хил. лв./

Период

Собствени
Република
средства - Отн. дял
Отн. дял
нски
Общински
(%)
(%)
бюджет
бюджет

Други
ОБЩО в
Средства Отн. дял
Отн. дял ОБЩО в
източниц
отн. дял
от ЕС
(%)
(%)
лв.
и
(%)

2021 - 2027

Приоритет 1 Качеството
на живот и образование

3507.25

5.00%

4910.15

7.00%

59623.25

85.00%

2104.35

3.00%

70145

19%

Приоритет 2 Устойчиво
икономическо развитие

5196.00

6.00%

1732

2.00%

63218.00

73.00%

16454.00

19.00%

86600

23%

Приоритет 3 Балансирано,
устойчиво и интелигентно
развитие на градската
среда и екологичната
инфраструктура

6465.21

3.00%

32326.05

15.00%

172405.6

80.00%

4310.14

2.00%

215507

58%

ОБЩО

15168.46

4.07%

38968.2

10.47%

295246.85

79.31%

22868.49

6.14%

372252

100%

Приложение № 3

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Индикатори за продукт
Приоритет, мярка
Приоритет 1

Индикатор
Проектна идея

Мерна единица

Описание на индикатора

хил. лв., бр., % и др.

Източник на информация
НСИ, Общината, Агенция за
МСП,Агенция по заетостта и др.

Целева стойност

Период на отчитане
6 мес., 1 год. и

Към края

т.н.

на периода

Община Сливен, МТСП, АЗ

3 година

н/п

5

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието
Мярка 1.1.2

Проектна идея 1

Форми на сътрудничество между Професионалните гимназии и
местния/регионалния бизнес,

Мярка 1.1.3

Проектна идея 1

Оптимизирани програми на съществуващи ЦПО спрямо нуждите на пазара брой

Община Сливен, НАПОО

2 година

н/п

4

Мярка 1.1.3

Проектна идея 3

Изградени звена за кариерно ориентиране

брой

Община Сливен, АЗ, НАПОО

2 година

н/п

1

Мярка 1.1.1

Проектна идея 3

Осигурен сгради за преминаване към едносменен режим на обучение

брой,

Община Сливен, МОН

1 година

н/п

2

Мярка 1.1.1
Мярка 1.1.1
Мярка 1.1.1

Проектна идея 2
Проектна идея 5
Проектна идея 6

брой
брой
брой

Община Сливен, МОН
Община Сливен, АСП, МТСП, АЗ
Община Сливен, МОН

2 година
2 година
3 година

н/п

10

н/п

3

н/п

1

Мярка 1.1.1

Проектна идея 8

брой

Община Сливен

5 година

н/п

1

Мярка 1.2.1

Проектна идея 1

Детски заведения и училищата, получили подкрепа
Внедрени иновативни и дигитални образователни ресурси
Изградени детски градини и училища
Функциониращо общежитие за ученици от съседните на гр. Сливен
населени места
Реконструирана/и сграда(и) за обезпечаване на дейностите на Младежки
организации

брой

Община Сливен

2 година

н/п

1

Мярка 1.2.3

Проектна идея 3

Внедрени иновативни форми на предоставяне на културно съдържание

брой

Община Сливен

2 година

н/п

1

Мярка 1.2.4
Мярка 1.2.4

Проектна идея 1
Проектна идея 2

Социални услуги с повишен капацитет
Функциониращи социални/общински жилища в община Сливен

брой
брой

Община Сливен, АСП
Община Сливен

4 година
7 година

н/п

2

н/п

1

Мярка 1.2.5

Проектна идея 1

Усвоени терени на бивши военни поделения като част от градската среда

брой

Община Сливен, МО

7 година

н/п

50%

Мярка 1.2.6
Мярка 1.2.6

Проектна идея 1
Проектна идея 3

брой
брой

Община Сливен
Община Сливен

7 година
7 година

н/п
н/п

1
2

Мярка 1.2.7

Проектна идея 2

Изградена многофункционална зала за спорт и събития
Реновирани стадиони и спортни площадки/игрища
Оборудвани здравни кабинети в общинските ясли, детски градини,
общообразователни, специални и професионални училища

брой

Община Сливен, МЗ

7 година

н/п

3

община Сливен, дриги

1 година

н/п

25

брой

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие
Мярка 2.1.1

Проектна идея 1

Брой на предприятията получили подкрепа за ресурсна ефективност и
модернизация

Мярка 2.1.2

Проектна идея 1

Брой на предприятията получили подкрепа/ за иновации и дигитализация

брой

община Сливен, дриги

2 години

н/п

25

Мярка 2.2.1
Мярка 2.2.1

Проектна идея 1
Проектна идея 3
Проектна идея
1,2,4,5
Проектна идея 1
Проектна идея 7

Изградени индустриални зони между градовете Сливен и Ямбол
Брой привлечени инвеститори в иддустриална/промишлена зона

брой
брой

община Сливен, Община Ямбол
община Сливен

2 години
2 години

н/п

1

н/п

3

Брой частни инвестиции и/или ПЧП на терени на общината

брой

община Сливен

2 години

н/п

2

Въведени интегрирани туристически продукти/маршрути
Изграден Център за безопасност на движението по пътищата

брой
брой

община Сливен
Община Сливен, МТИТС

2 години
2 години

н/п
н/п

1
1

Мярка 2.2.1
Мярка 2.3.1
Мярка 2.2.1

брой

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на градската среда и екологичната инфраструктура
Мярка 3.1.1

Проектна идея 2

Мярка 3.1.1

Проектна идея 3

Домакинства, получили подкрепа
за подобряване на енергийните характеристики на жилището си
Брой пилотни проекти за засаждане на дървета с включване на НПО,
училища

брой

Община Сливен

1 година

н/п

100

брой

Община Сливен, НПО, Училища

3 години

н/п

3

Мярка 3.1.2

Проектна идея 3

Брой. публични пространства, предназначени за младежи – бр. скейт
площадки, спортни съоръжения

брой

Община Сливен

3 година

н/п

2

Мярка 3.2.3

Проектна идея 1

Обособени и оборудвани площадки за събиране на органични отпадъци и
изградени съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци

брой

Община Сливен, МОСВ

3 година

н/п

1

Мярка 3.2.3

Проектна идея 2

брой

Община Сливен

3 години

н/п

3

Мярка 3.2.4

Проектна идея 1

брой

Община Сливен

2 година

н/п

2

Община Сливен

3 година

н/п

20

Община Сливен

7 година

н/п

1

3 година

н/п

5

3 година

н/п

2

3 година

н/п

10

3 година

н/п

1

6 година

н/п

1

7 година

н/п

1

3 години

н/п

1

Премахнати терени с нерегламентираните сметища в землищата на
населените места от община Сливен
Почистени деретата на реките в община Сливен

Мярка 3.2.6

Проектна идея 1

Домакинства със замяна на твърдо гориво с алтернативни източници, вкл.
брой
достъп до ТЕЦ и газоснабдяване

Мярка 3.2.7

Проектна идея 1

Подменени инсталации на твърдо битово гориво на ТЕЦ Сливен с
алтернативни

брой

Мярка 3.3.1

Проектна идея 2

Закупен нов подвижен състав за междуселищния транспорт

брой

Мярка 3.3.1

Проектна идея 3

Пуснати нови линии, свързващи града с останалите населени места на
територията на общината

брой

Мярка 3.3.1

Проектна идея 4

Брой обновени спирки на обществения транспорт

брой

Мярка 3.3.1

Проектна идея 5

Оптимизирана система за информиране на пътниците

брой

Мярка 3.3.1

Проектна идея 6

Оптимизирана система за видеонаблюдение

брой

Мярка 3.3.1

Проектна идея 7

Действаща система от електрически велосипеди в гр. Сливен

брой

Мярка 3.4.3

Проектна идея 1

Действащ информационен портал за гражданите

брой

Община Сливен,
Пътнически превози ЕООД
Община Сливен,
Пътнически превози ЕООД
Община Сливен,
Пътнически превози ЕООД
Община Сливен,
Пътнически превози ЕООД
Община Сливен,
Пътнически превози ЕООД
Община Сливен,
Пътнически превози ЕООД
Община Сливен, ДАЕУ

Мярка 3.4.3

Проектна идея 2

Въведени нови електронни услуги и електронни разплащания;

брой

Община Сливен, ДАЕУ

3 години

н/п

5

Мярка 3.4.3

Проектна идея 3

Система от изследвани и оптимизарани работни процеси на общинската
администрация, внедрени технологии за автоматизация

брой

Община Сливен, ДАЕУ

3 години

н/п

1

Мярка 3.5.1

Проектна идея 1

Укрепени свлачищата, изградени защитни съоръжения за борба с ерозията брой

Община Сливен, МРРБ

2 години

н/п

2

Мярка 3.5.5

Проектна идея 1

Проведени кампании сред населението за информираност на населението
за посочените бедствия

Община Сливен

3 години

н/п

2

Стратегическа цел

Индикатор

брой

Мерна единица

Източник на информация

Период на отчитане

Базова стойност Целева стойност

Община Сливен

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките
Служители на МСП, които са преминали продължаващо ПОО
ресурси

брой

Цел 1.2 Подобряване на образователната,
социална, културна, спортна и туристическа
инфраструктура и достъпа до нея

Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните съоръжения за
социални грижи

брой

Цел 1.2 Подобряване на образователната,
социална, културна, спортна и туристическа
инфраструктура и достъпа до нея

Годишен брой на децата, използващи подкрепяната инфраструктура

брой

Цел 1.2 Подобряване на образователната,
социална, културна, спортна и туристическа
инфраструктура и достъпа до нея

Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния
капацитет и технологично обновление

МСП, въвеждащи иновативен продукт или процес

4 година

н/п

250

4 година

н/п

150

4 година

н/п

3000

4 година

н/п

15000

4 година

н/п

25

НАПОО
Община Сливен
НАПОО
Община Сливен
НАПОО
Община Сливен
брой
НАПОО
Община Сливен
брой
НАПОО

Община Сливен

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния
капацитет и технологично обновление

Предприятия с подобрени енергийни характеристики

Цел 2.2 Развитие на предприемачеството и
бизнес средата

Работни места, създадени в подкрепяните структури

Цел 2.3 Устойчиво използване на местния
потенциал

Туристи/посещения в подпомогнатите обекти

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТбазирани решения за управление и развитие

Потребители на нови обществени цифрови услуги и приложения

брой

4 година

н/п

25

4 година

н/п

200

4 година

н/п

10000

4 година

н/п

2000

НАПОО
Община Сливен
брой
НАПОО
Община Сливен
брой
НАПОО
Община Сливен
брой
НАПОО

