ДОКЛАД
ОТ ПРОВЕДЕНА ГОДИШНА ОЦЕНКА
ЗА 2020 ГОДИНА
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
2014 – 2020

1

СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ............................................................................................ 4
ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................ 5
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА ..................................................... 6
ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН 2014-2020 ............................................................................................ 10
ВИЗИЯ ..................................................................................................................................... 10
ГЛАВНА ЦЕЛ......................................................................................................................... 10
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ................................................................................................. 10
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ .................................................................................................... 11
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД ................................. 12
ПРОМЕНИ В СРЕДАТА В РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД ................................................. 12
ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПРЕЗ 2020 ................................... 15
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ..................... 18
Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната
икономика. ................................................................................................................................... 18
Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции.
Развитие на партньорства ........................................................................................................... 23
Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм и транспорт. 25
Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие ............................. 31
Изводи относно изпълнението на Приоритетната област УСТОЙЧИВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ............................................................................................... 33
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ........ 34
Приоритет 2.1: Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за
развитие на младите хора ........................................................................................................... 34
Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността
и риска от социална изолация. ................................................................................................... 39
Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до
обектите на здравната инфраструктура. ................................................................................... 44
Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване,
популяризиране и развитие на културното наследство ........................................................... 46
Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на
публичните услуги за гражданите и бизнеса ............................................................................ 47
Изводи относно изпълнението на Приоритетна област 2 ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ...................................................................................................... 48
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА
СРЕДА ..................................................................................................................................... 49
2

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа
инфраструктура ........................................................................................................................... 49
Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околна среда. Опазване и
възстановяване на природните ресурси. ................................................................................... 52
Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда ................................................. 54
Изводи относно изпълнението на Приоритетна област 3 ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА ......................................................................... 55
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
СБЛИЖАВАНЕ ...................................................................................................................... 56
Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи ............. 56
Приоритет 4.2. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни икономически
дейности ....................................................................................................................................... 56
Приоритет 4.3. Териториално сътрудничество на институционално ниво/регионални
инициативи................................................................................................................................... 57
Изводи относно изпълнението на приоритетна ос 4 ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ ............................................................................ 58
МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 ............................ 60

3

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БАН
БФП
ВЕИ

Българска академия на науките
Безвъзмездна финансова помощ
Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водопровод и канализация

ВУЗ
ДМА
ЕС
ЕСИФ
ЗЗД
ЗЮЛНЦ
ИАНМСП
ИКТ
ИСУН
МБАЛ
МО
МСП
НПО
НСИ
НССЗ
ОДЗ
ОИЦ
ОП
ОПАК
ОПИК
ОПР
ОПРР
ОПРЧР
ОСЗ
ОУП
ПП
ПРСР
ПУП
ПЧП
СГО
СОУ
СФ
УО
ЦДГ
ЦСМП

Висше учебно заведение
Дълготрайни материални активи
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Закон за задълженията и договорите
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
Информационни и комуникационни технологии
Информационна система за управление и наблюдение
Многопрофилна болница за активно лечение
Междинна оценка
Малки и средни предприятия
Неправителствена организация
Национален статистически институт
Национална служба за съвети в земеделието
Обединено детско заведение
Областен информационен център
Оперативна програма
Оперативна програма Административен капацитет
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
Общински план за развитие
Оперативна програма Региони в растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Общинска служба „Земеделие“
Общ устройствен план
Природен парк
Програма за развитие на селските райони
Подробен устройствен план
Публично-частно партньорство
Структури на гражданското общество
Средно общообразователно училище
Структурни фондове
Управляващ орган
Централна детска градина
Център за спешна медицинска помощ
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад представя резултатите от Годишната оценка (ГО) за 2020 година на
Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен 2014-2020 г. и неговата актуализация
от 2018 година, изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за
регионалното развитие (ЗРР) - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1, Правилника за неговото прилагане
(ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие (2012 – 2020), регионални планове за развитие от ниво 2 (2014 – 2020), областни
стратегии за развитие (2014 – 2020), общински планове за развитие (2014 – 2020).
Общинският план за развитие на Община Сливен 2014-2020 г. е приет от Общински съвет Сливен с Решение № 1390 от 10.07.2014 г.
Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и
ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чрез прилагането им се отчитат
резултатите от изпълнението на стратегическите документи, които допринасят за
регионалното развитие.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА
Законови изисквания към наблюдението и оценката на Общински
план за развитие
Наблюдението и оценката на ОПР отчитат резултатите и въздействието от изпълнението на
плана (чл. 30 ЗРР във връзка с чл. 76 ППЗРР). Предмет на наблюдение е изпълнението на
целите и приоритетите за местно развитие съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление
и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77
ППЗРР). За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която
отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на общинския план за
развитие (чл. 78 ППЗРР).
Индикаторите за наблюдение на общинските планове за развитие отчитат степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в общинския план за развитие,
въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение (чл. 80 ППЗРР).
Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от
изпълнението на целите и приоритетите за развитие (пак там). Основният предмет на
актуализация на ОПР на Община Сливен, която е реализирана през 2018 година, е именно
прецизирана на системата от индикатори.
Орган за наблюдение на ОПР е Общинският съвет.
В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие Общинският
съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при
изпълнението на общинския план за развитие (чл. 89 ППЗРР).
Кметът на Общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие (чл. 91 ППЗРР), като за резултатите от наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се одобрява от общинския
съвет по предложение на кмета.
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Годишните оценки се използват при изготвянето на междинна и последваща оценка на ОПР
(Плана), като настоящата годишна оценка ще бъде използвана за изготвянето на
последващата оценка на плана.
Съгласно Раздел III на Правилника за Прилагане на ЗРР – Наблюдение на Общинския план
за развитие, чл. 91, ал. 8 Годишният доклад за изпълнение на ОПР съдържа информация за:
•

общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените
в социално-икономическите условия в общината;

•

постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план
за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

•

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

•

мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;

•

преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

•

мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;

•

мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината,
включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към
вече настъпилите промени;

•

мерките за прилагане принципа на партньорство;

•

резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

•

изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;

•

заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Настоящият доклад съдържа информация за изпълнението на ОПР за едногодишен период –
2020 година, предходни периоди 2014-2017 е обхванат от Междинна оценка на ОПР на
община Сливен 2014-2020, както и годишен доклад за изпълнение на ОПР за 2018 и 2019
година.
Годишният доклад няма за цел да оценява въздействието на ОПР, а на изпълнението на
поставените цели и приоритети през съответната разглеждана година, подготовката и
реализацията на конкретни проекти през 2020 година, както и даде информация за
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изменението на средата и предприемтите мерки за ефективно изпълнение на ОПР,
включително при прилагане на принципа на партньорство.

Източници на информация за извършване на наблюдение
Източниците на информация за годишната оценка за изпълнението на ОПР са данни на
Националния статистически институт, административната статистика на Агенцията по
заетостта, ИСУН 2020, общинската информационна система.
Като конкретни източници на информация за изготвяне на доклада за ГО за 2020 година на
ОПР Сливен 2014-2020 се използват:
 Междинен доклади за изпълнение на Общинския план за развитие за 2014-2020;
 Годишна оценка за изпълнение на ОПР на община Сливен през 2018 и 2019 година;
 Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти,
съфинансирани от европейските фондове (ИСУН);
 Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите
партньори на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на Общинския
план за развитие (в случай, че са налични и приложими);
 Актуализация на Общинския план за развитие, приета от Общински съвет през 2018
година;
 Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро –
Сливен;
 Данни и информация, предоставени от общинска администрация Сливен;
 Доклади/публикации

на

общинскка

администрация,

държавни

органи,

неправителствени организации, засягащи тематични области или територията /вкл.
части от нея/ на община Сливен.

Методи за извършване на оценката
За изготвяне на настоящата годишна оценка са използвани следните методи:
 Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни източници;
 Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
 Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават
резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
 Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените
цели;
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 Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на
сравнението се правят изводи и препоръки.
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ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2014-2020
Доколкото Актуализацията на ОПР 2014-2020, приета от Общинския съвет през 2018 година,
обхваща само системата от индикатори на ОПР с цел тяхното прецизиране и възможност за
проследяване, то за целите на ГО като отправен документ се използва ОПР 2014-2020.

ВИЗИЯ
ОПР на Община Сливен за периода 2014-2020 г. определя следната Визия за развитие на
Общината: „Община Сливен – среда на устойчив растеж, общество на знанието и обновени
селища, предлагащи високо качество на живот и енергийна ефективност, съхранено
културно-историческо наследство и околна среда, иновативна и конкурентноспособна
икономика създаваща квалифицирани работни места и продукти с висока добавена
стойност“.
Визията е разработена в съответствие с други стратегически документи от различен порядък,
както е заложено в ЗЗР, както следва: ИПГВР (2014-2020 г.), със Стратегията за развитие на
област Сливен (2014-2020 г.), с Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2
(2014-2020 г.) и с потенциала и ресурсите на Общината.

ГЛАВНА ЦЕЛ
Главната цел за постигане на визията е: „Постигане на интегрирано общинско развитие с
повишено качество и стандарт на живот, подобрено състояние на околна среда, активизиране
на териториалното сътрудничество на местно, регионално и международно ниво “.
Визията за развитие и главната цел на плана за развитие на община Сливен продължават да
бъдат актуални и релевантни на стратегическите документи за регионално развитие на
европейско и национално ниво – вкл. на ниво район за планиране, област и община,
доколкото обхващат идентичен времеви период и съответно не са изменяни.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Дефинираната главна цел попада в обхвата на четири приоритетни области:
Приоритетна област 1. Устойчив икономически растеж
Приоритетна област 2. Жизнен стандарт и качество на живот
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Приоритетна област 3. Техническа инфраструктура и околна среда
Приоритетна област 4. Териториално сътрудничество и сближаване
Всяка от дефинираните приоритетни области се състои от формулирани по йерархичен път
стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПРОСЛЕДЯВА ИЗМЕНЕНИЯТА В
РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ В РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД – 2020 ГОДИНА.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическа цел 1. Реализиране на икономически растеж основан на местния
природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации във водещите
икономически дейности
Стратегическа цел 2. Подобряване на условията за живот, социалните услуги и личната
сигурност
Стратегическа цел 3. Развитие на техническа инфраструктура водеща до растеж и
опазване на околната среда
Стратегическа цел 4. Стартиране на териториални инициативи за сближаване
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ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД
ПРОМЕНИ В СРЕДАТА В РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД
На 13 март 2020 година бе обявено извънредно положение в РБългария във връзка с
пандемията COVID-19. Това събитие, определяно като “черен лебед” промени средата и
условията, при които се реализира ОПР 2014-2020 година. В национален план и на местно се
очертаха забавяния при изпълнение на дългосрочни проекти и договори, алокираха се
средства за оперативни разходи, свързани с непосредствените действия по реагиране на
здравната криза. Стопанската дейност бе ограничена в различна степен през отделинте
периоди на здравната криза и в отделните сектори. Част от средствата по процедури за БФП
по отделните Оперативни програми, бяха пренасочени за ликвидна помощ на бизнеса и
други мерки за подкрепа на бизнеса, заетостта, здравните работници, уязвими групи. Голяма
част от събитията с различен фокус, предвидени за реализиране в община Сливен през 2020
година са отменени, други проведени дистанционно. Предизвикателство е и управлението на
работната среда с оглед осигуряване на безопасни условия на труд в контекста на
ограниченията и изискванията на пандемията. Много от компаниите, които са планирали да
реализират инвестиции и разширяване, не изпълняват бизнес плановете си, реорганизират
процесите си и оптимално използват наличните и заемни ресурси с цел минимизиране на
последиците от пандемията COVID-19. Общините на територията на РБългария изпълняват
извънредни дейности за управление и ограничаване последиците от пандемията, като
основно подпомагат уязвими групи от населението на територията на общината, като община
Сливен през 2020 година реализира следните дейности:
 Многократна дезинфекция на всички детски градини, ясли и социални заведения,
както и на спирки и други обществени места в града и населените места.
 осигуряване за цялата година необходимите дезинфектанти и предпазни средства
(маски, ръкавици, шлемове, предпазни костюми и др.) за детски ясли, фелдшери и
мед. сестри в здравни кабинети в училища и детски градини, социални заведения,
общинска администрация, общински предприятия и др.
 Поставяне ня 6 мобилни чешми със сапун за измиване на ръцете пред църквите в
града, а по-късно и на Централния кооперативен пазар - две мивки за измиване и
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дезинфекция. Осъществявани бяха непрекъснати призиви към гражданите да спазват
препоръките за повишена лична хигиена, дистанция и носене на маски и
необходимата дистанция един от друг.
 Раздаване на 30 000 маски за многократна употреба, осигурени от “Е. Миролио” АД
на детски заведения, социални заведения, училища, ДСП, ЦСМП, спортни зали,
общински предприятия, Областна Дирекция на МВР – Сливен, Районна служба
пожарна безопасност и защита на населението, Общинска администрация и др.
 Предоставяне на предпазни престилки и маски на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 7
бр. кислородни концентратора на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 3 бр. на Военна
болница – Сливен. Община Сливен беше най-големият дарител за изграждането на
лаборатория за Ковид- тестове в МБАЛ “Д-р Иван Селимински”. За целта бяха
отпуснати 25 000 лева.
 Създаване на изолатор в кв. „Надежда“, който се използва при необходимост за
изолация на лица със съмнение на КОВИД 19, до пристигане на екип на ЦСМП.
Здравните медиатори отговарят за изолатора, като са на разположение 24 часа.
 Дейност на здравните медиатори по разясняване на мерките за КОВИД 19, като
обикаляха с мегафони и раздаваха информационни брошури в ромските квартали,
осигурени от Национална мрежа на здравните медиатори.❖ През месец юни 2020 г.
Общината подписа договор с Министерство на здравеопазването по изпълнение на
проект “Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха
на общественото здраве от COVID – 19”., чрез който се изплатиха допълнителни
средства на медиаторите, като работещи на първа линия с коронавируса.
 Създаване на Хранителна банка в спортна зала “Васил Левски”. Кампанията е под
надслов „Заедно за теб!“ Целта е да се събират храни за хората в тежко социално
положение заради извънредната ситуация. Бяха обявени телефони на мед. сестри от
детски градини и училища на които в рамките на работния ден фирми и граждани
правеха заявки за дарения. Продуктите се даряваха приоритетно на хората, поставени
под карантина и на останалите без работа заради епидемията. Кампанията продължава
и през 2021 г.
 Впериода на затваряне на детски градини, ясли и училища, Община Сливен
командирова медицинските работници в Хранителната банка, да приемат, пакетират и
дават хранителните пакети.

13

 Обявяване на телефони на медицински сестри и психолози, които разясняват и
оказват подкрепа на хората по отношение на вируса.
 Командироване на мед. сестри и фелдшери бяха в парк „Асеновец“ , парк „Юнак“ и
Градската градина, където разясняваха на гражданите за необходимостта от носене на
маски, спазване на дистанция и следяха за спазване на мерките за коронавируса.
 Създаване на платформа „Аз съм доброволец“ във връзка с епидемията от КОВИД -19
и възникващата необходимост от кадри за оказване на помощ в лечебни заведения,
детски социални заведения и други на територията на Община Сливен. Договор за
изграждане на уеб- базираната система беше сключен на 26.11.2020 г .
 Организиране и заплащане на тестването за КОВИД 19 на всички служители на Дом
стари хора, ЦНСТ, ДПЛУИ -Селище Качулка и Защитени жилища. На по късен етап
РЗИ направи тестове и на потребителите им. Назначиха се допълнително хора на
граждански договори, във връзка с високия брой положителни тестове на КОВИД-19
на персонала от ДПЛУИ Селище Качулка (санитари) и Домашен социален патронаж
(разносвачи).
 Осигуряване на съдействие на РЗИ за изготвяне на списъци с желаещи медицински
работници в училища, детски градини и ясли за поставяне на ваксина за КОВИД 19.
Независимо от това, през 2020 година са реализирани редица проекти и мерки от ОПР 20142020, основно от Инвестиционната програма на ИПГВР, както и е разработен драфт на новия
стратегически документ за местно развитие – План за интегрирано развитие на община
Сливен за периода 2021-2027 година, който е приет от Общински съмет през 2021 година.
С оглед сериозността, мащаба и ефекта на промяна във външната среда, би следвало да се
направи преценка за актуализиране на ОПР и основно на възможността за изпълнение на
индикаторите. Доколкото обаче тази кризисна година съвпада с последната година от
изпълнението на Плана, подобно действие е нецелесъобразно.
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПРЕЗ 2020
 Независимо от това сериозността, мащаба и ефекта на промяна във външната среда,
през 2020 година са реализирани редица проекти и мерки от ОПР 2014-2020, основно
от Инвестиционната програма на ИПГВР, както и е разработен драфт на новия
стратегически документ за местно развитие – План за интегрирано развитие на
община Сливен за периода 2021-2027 година.
 Изпълнени са адаптирани и фокусирани върху предизвикателствата на ситуацията
мерки за управление, ограничаване и минимизаране на последствията от COVID 19,
спрямо правомощията на Кмета на община Сливен и функциите на общинската
администрация.
 Реализирани са дейности по всички 4 приоритетни области на ОПР 2021-2020.
 Реализирани са дейности по 14 от общо 15 приоритета на ОПР 2021-2020.
 Реализирани са дейности по 20 от общо 21 специфични на ОПР 2021-2020.
 Изключително предизвикателство в рамките на извънредната пандемична обстановка
е реализиране на мерки за икономически растеж, доколкото периодът е свързан
изключително с оцеляване и адаптиране на икономическите субекти към новите
реалности.
 388 предприятията на територията на община Сливен са се възползвали от отворените
през 2020 г. процедури за подкрепа на ликвидността на предприятията, като тук не се
включват работодателите получили подкрепа по мярката “60/40”, схемата за подкрепа
през НАП, както и мерките за заемно подпомагане.
 Община Сливен и ОИЦ продължават практиката си да предоставят информация и
консултации в рамките на различни събития за местния бизнес.
 Продължават усилията на община Сливен за цялостно изграждане на привликателна
среда за инвеститори, вкл. дейности по структуриране на индустриални зони.
 Стартира изпълнението на обхватния проект за Интегриран туристически продукт,
като необходими дейности за неговото ефективно надграждане са включени в новия
планови документ- ПИРО на община Сливен 2021-2027.
 С оглед европейските и национални насоки за развитие до 2027 година в Плана за
интегрирано развитие на община Сливен са включени надграждащи дейности,
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подпомагащи бизнес развитието на местните компании, като тяхного ефективно
преминаване към Икономика 4.0; създаването и развитието на предприемаческа среда;
развитие на център за технологичен трансфер; развитие на индустриални зони.
 Общината използва всички възможности за финансиране чрез общински бюджет,
ЕСИФ и Национални програми за осъществяване на активни мерки в областта на
образованието, социалните дейности и културното развитие, като работи за устойчива
интеграция на уязвими групи чрез инвестиционни и „меки“ мерки.
 Довършени са стартирали проекти и са сключени договори за изпълнение на нови,
част от проектите в посочените области са в процес на изпълнение.
 Осигурена е организация на работните процеси в социалните, образователни и
културни институции спрямо нормативните изисквания в пандемична ситуация.
 Устойчиво се развиват съществуващи социални услуги, като се откриват и нови
съгласно нуждите на населението.
 Дефинирани са актуалните нужди и структурирани таргетиращи ги мерки в ПИРО
2021-2027 в областта на здравеопазването, образованието, социалните услуги и
културата.
 Фокус на общината са мерки за подобряване на екологичните характеристики и в този
аспект са използвани възможностите на финансиращи програми за проекти, които не
са дефинирани в ОПР 2014-2020, като това показва гъвкавост и добро управление.
 Положителен факт е полагането на усилия за осигуряване на планова и проектна
зрялост на приоритетни инвестиционни/инфраструктурни проекти, които ще бъдат
реализирани през следващия програмен период.
 Като добра практика в областта на градоустройстройството се отчита създаване и
прилагане на модел за цялостно обновяване на градски зони с паркови площи, алеи,
детски и спортни площадки, паркоместа, така че да се придаде нова визия на
кварталите. Този модел чрез пилотното му реализиране чрез проектите за градска
среда по ОПРР, ще може да бъде приложен и в други квартали на града и общината



Дейността по активно международно сътрудниество в разглеждания период
продължава, като е ограничена поради ограниченията, създадени от пандемичната
ситуация.
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Реализира се активно междуобщинско сътрудничество с оглед дефинирането на
възможностите за прилагане на ИТИ подхода за регионално развитие през периода
2021-2027.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
Стратегическа цел 1:
Реализиране на икономически растеж, основан на местния природен, културен
и демографски потенциал, чрез иновации във водещите икономически дейности
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
Мярка 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
През 2020 година продължава функционирането на Областен информационен център
Сливен, финансиран чрез договор по ОПДУ през 2019 година. Информационния център се е
доказал като информационен и консултативен център, функциониращ на територията на
общината, който предоставя информация на гражданите и бизнеса за възможностите на
ЕСИФ, вкл. за социално-икономическо развитие на местно ниво.
В условията на пандемия ОИЦ Сливен предоставя своевременно информация за мерките за
подпомагане на бизнеса и работодателите, както и негови членове участват в заседания на
Регионалния съвет за развитие на ЮИР с оглед подготовката на новия програмен период
2021-2027г., както и в подготовката и обсъждането на ПИРО на община Сливен 2021-2027г.
За изпълнение на мярката допринася дефинирането на цели в ПИРО на община Сливен 20212027г., насочени към развитие на човешките ресурси, задържане и привличане на работна
ръка, адекватното й обучение и преквалификация спрямо изискванията на бизнеса в региона,
както и предизвикателствата на времето. Допълнително са дефинирани мерки за клъстерно
развитие, развитие на предприемаческа среда, активно сътрудничество между ТУ, общината,
бизнеса като предпоставка за технологичен трасфер и засилване на добавената стойност на
икономическитедейности. Проектите са дефинирани след срещи със заинтересовани страни и
провеждане на поредица от обсъждания на Плана.
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Проект 1.1.1.1.1.: Организиране на обучения за предприемачество в областта на земеделието
и животновъдството
В разглеждания период продължават информационни дейности и обучителни мероприятия,
провеждани от офис – Сливен на Национална служба съвети в земеделието, включително
чрез предоставянето на безплатни консултации на земеделски стопани в областта на
растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР.
За 2020 година броят на подадените заявления и броят на изготвените доклади за
предоставена консултантска помощ по подмярка 2.1.2 на територията на област Сливен е 75.
Броят на заявените консултантски пакети ТП 5.1 и подадени в ИСУН проектни предложения
по подмярка 6.3 по ТОО на територията на област София е 2. Броят на заявените
консултантски пакети ТП 5.2 и подадени в ИСУН проектни предложения по подмярка 6.3 по
ТОО на територията на област София е 7. Офис – Сливен е организирал през 2020 година 28
изнесени приемни с 77 участници, функционирали са 16 фермерски кръгове. През 2020
година е проведен семинари на следните теми: Добри практики при спазване на
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; Специфични изисквания за
прилагане директни доставки на суровини и храни от животински произход; Интегрирано
управление на вредители при трайни насаждения.
Проект 1.1.1.1.2.: Организиране на обучения за предприемачество и услуги в областта на
туризма и ВЕИ
През месеци септември-ноември 2020 година в рамките на процеса на разработване на План
за интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027 на различни публични
събития – срещи и фокус-групи със заинтересованите страни са представени и основните
приоритети на Националния план за въстановяване и устойчивост по Стълб Зелена България,
фокусът на Националния план за справедлив преход, както и възможностите за внедряване
на ЕЕ мерки в публични, производствени и жилищни сгради и мерки за оптимизиране на
ресурсоемкостта на производства по отделинте програми за 2021-2027, финансирани от
ЕСИФ. Същевременно са дефинирани мерки за налагане и маркетиране на интегрирания
туристически продукт, чието реализиране бе финансирано от
Проект 1.1.1.1.3.: Организиране на обучения и семинари за популяризиране на мерките на
ПРСР
Проектът се изпълнява регулярно като часто от дейността на Национална служба съвети в
земеделието, офис – Сливен, както и от ОИЦ Сливен.
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Проект 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения съвместно с ВУЗ в областта на устойчив
транспорт и туризъм
Проект 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения и семинари за популяризиране на процедурите
на ОП Иновации и конкурентоспособност
През 2020 година поради необходимостта от пренасочване на средства за подпомагане на
бизнеса за справяне с последиците от пандемията не са стартирали планираните процедури
за предоставяне на БФП, а са структурирани схеми за ликвидна помощ на МСП и средни
предприятия, автобусни превзвачи и предприятитя от туристическия сектор, които имат спад
в оборота си спрямо предпандемичния период. Информация и консултации по тези
процедури са предоставяни от ОИЦ Сливен. Единствената друга схема за БФП, насочена към
бизнеса, е реализираната от ИАНМСП - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за
информационни и комуникационни технологии. По четирите основни основни схеми за
ликвидна помощ за бизнеса, налични през 2020 година и финансирани от ОПИК, а именно:
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19; Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19; Подкрепа на предприятия,
регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19; Подкрепа за МСП,
извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19, и по Ваучерната схема са подкрепени общо 388 фирми
натериторията на община Сливен.
Мярка 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
Проект 1.1.1.2.1.: Подобряване на материално техническата база и капацитета на
общинските културни обекти за съхранение на културното наследство
През 2020 година е подписан договор за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 с
комбинирано финансиране и от Фонд за устойчиви градове по процедура за Развитие на
интегриран туристически продукт. Целта на проекта е развие интегриран туристически
продукт на територията на общината чрез инвестиционни мерки, касаещи туристически
обекти, подновяване на материално-техническата база, дигитализация на туристическо
наследство и налагане на туристически маршрути, включително и рехабилитация на
пътническа въжена линия Сливен – Карандила чрез доставка на нови машини, ново въже,
нови седалки, така че да гарантираме функционирането му в бъдещите години.
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Предвижда се настоящият проект да допринесе за увеличаване на националните и
чуждестранни посетители на града, както и да увеличи приходите от туристическа дейност.
Проектът е съобразен с регионалната туристически продукти в Актуализираната национална
стратегия за устойчиво развитие на туризма 2014-2030, както и с типологизацията на
специфичните туристически продукти – културно-опознавателен туристически продукт.
Проект 1.1.1.2.2.: Организиране на културни инициативи и събори, основани на
нематериалното културно наследство. Съставяне на културен календар.
През 2020 година поради наложените от здравните власти ограниченията за събиране на
много хора събитията от културния календар на община Сливен са проведени в ограничен
мащаб.

В периода преди налагане на извънредно положение на 13.03. 2021г. в пълен обхват са
проведени следните прояви: 142 години от освобождението на Сливен от османско иго.;
премиера на новия български филм „Диви и щастливи“ в Сливен; 147 години от обесването
на Васил Левски; 102 години от смъртта на Панайот Хитов; „Регионален събор на
маскарадните игри“ в с. Жельо войвода; 03.03. – Национален празник на Република България
и 142 години от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на
България от османско иго /1878 г./.
В периода 13.03. – 31.12., съобразно действащите към момента на провеждане заповеди и
при пълно спазване на противоепидемичните мерки са проведени следните събития: 24 май –
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 135 години от
обявяването на Съединението на България; Регионален конкурс за рисунка „Обичам моя
роден град“ в партньорство с Община Ямбол /проведено награждаване на в Ямбол; 112
години от обявяване на Независимостта на Република България; Национален фестивал на
детската книга в периода; Осми национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“;
Национален

детско-юношески

театрален

фестивал

„Сцена

под

Сините

камъни“;

Общоградски конкурс за рисунка „Аз и моят град“; Национална изложба изобразително
изкуство Сливен 2020 и връчване на награда „Сирак Скитник“; Национален ученически
конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект „Тоз, който падне в бой за
свобода, той не умира...“, посветен на 180-годишнината от рождението на сливенския
войвода и борец за свобода Хаджи Димитър; Международен планински маратон „Хайдушки
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пътеки“; Димитровден – празник на Сливен в периода /включително връчване на ежегодните
годишни награди на Община Сливен за 2020 г./.
През периода на пълната забрана за провеждане на прояви на официалната интернет
страница на Община Сливен в специален раздел за култура са помествани различни
материали – записи на концерти, представяне на книги, театрални спектакли, виртуални
обиколки на галерии и музеи, презентации и статии, разработени от музейните специалисти
по повод различни исторически годишнини и други бележити дати.
Заради епидемичната обстановка през 2020г. са отменени всички традиционни събори и
масови мероприятия по селата, които бяха включени в културния календар, планирани след
13 март 2020г.. Осезаемо ограничени са и посещения в читалища, театри, музеи и галерии.
Мярка 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони, логистични паркове и центрове за развитие
в Община Сливен
Проект 1.1.1.3.1. Проект за създаване на високотехнологичен промишлен парк гр. Сливен
Създаването и промотирането на бизнес каталог Инвестиционна дестинация Сливен – Ямбол
е крачка в посока структурирано представяне на силните страни на региона пред
инвеститори по различни показатели, които имат отношение към вземане на решение за
инвестиране в дадена територия. В каталога са представени промишлените зони в двете
общини, както и структурата на местната икономика, при която се наблюдава тенденция за
увеличаване на дела на високотехнологичните производства.
Община Сливен е структурирала ясна концепция за създаване на общинско дружество за
развитие на „Индустриална зона Бършен“, в което да привлече като финансиращ партньор и
държавното предприятие „Индустриални зони“. В рамките на стратегическия документ за
период 2021-2027 е поставен фокус върху икономическото развитие на общината и
привличането на инвеститори. Дефинирана е цел за развитие на индустриалните зони, както
и рехабилитация на съществуващи с цел създаване на оптимални условия за работа на
бизнеса и привличане на нови инвеститори. С оглед цялостната ситуация в света и страната
много дългосрочни инвестиционни проекти бяха отложени или замразени. Положителен е
фактът, че община Сливен реализира действия за създаване на предпоставки за ефективно
реализиране на проектите, свързани с изграждане на индустриални зони, като основното
направление е теренът на летище „Бършен” и индустриалната зона на града.
Проект 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

22

Проект 1.1.1.3.3. Публично-частно партньорство за създаване на бизнес инкубатор на
територията на град Сливен
В ПИРО 2021-2027 са включени следните проекти, които подкрепят предприемачеството и
бизнес развитието:
 Създаване на център за технологичен трансфер между филиал на ТУ София и бизнеса,
който инвестира в зоната, както и на територията на целия ЮИР;
 Използване на потенциала на релевантни клъстери с цел оптимизиране на достъпа до
иновативни ресурси - изграждане на мрежи и партньорства;
 Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на Фондовете за градско развитие и
т.н. на териториатя на създадените индустриални зони;
 Провеждане на съвместни кампании за привличане на инвеститори, вкл. чрез
промотиране на стимули от т.нар. Зелена сделка - План за справедлив преход
След финализиране на работата на създадения и функциониращ по програма JOBS бизнес
инкубатор, нов такъв не е създаден през разглеждания програмен период, доколкото
усилията на общината за развитие на бизнес средата са били насочени към изграждане на
концепцията за инвестиционна дестинация, индустриални зони и развитие на стимули за
привличане на инвеститори.

Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на
инвестиции. Развитие на партньорства
В периода продължава дейността по проучване на възможности за инвестиции, като стартира
партньорство с Българо-китайска промишлена палата за сътрудничество и инвестиции.
Изпълнява се процедурата за присъждане на клас В за инвеститор в съответствие с
Наредбата за сертифициране на инвестиции клас В на Общината – Дружество „Вивалукс”,
което ще е първото постигнало този успех и ще се възползва от привилегировани условия за
разширяване на икономическата си дейност.

Специфична цел 1.2.1: Подобряване на административните услуги за бизнеса и
реализиране на успешни партньорства
Мярка 1.2.1.1.: Създаване на експертен екип към Община Сливен в подкрепа на местната
администрация при реализирането на проекти с инвестиционен характер
Проект 1.2.1.1.1: Провеждане на обучение за управление на инвестиционни проекти за
общинска администрация
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В периода 2016-2023 г. се изпълнява проект „Предоставяне на техническа помощ на Община
Сливен за изпълнение на инвестиционната програма“ с бенефициент Община Сливен,
финансиран по ОП „Региони в растеж“. По проекта се подпомагат дейностите и функциите
на Междинно звено с цел реализацията на процедурата по осъществяване на
Инвестиционната програма по ИПГВР. Високият процент договорени средства по
програмата, както и напредъкът по изпълнението на отделните проекти, сочи наличие на
развит административен капацитет за изпълнение на функции на Междинно звено, както и за
управление на комплексни инфраструктурни проекти.
Община Сливен има функционираща наредба за насърчаване на инвестиции съгласно Закона
за насърчаване на инвестиции. На страницата на общината ясно са посочени стъпки и
документи в процеса на сертифициране на инвеститор клас В, както и са посочени налични
терени за инвестиции със съответните параметри.
Проект 1.2.1.1.2: Иницииране създаването на организация на предприемачи по ЗЮЛНЦ с
участие на Община Сливен
Мярка 1.2.1.2.: Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на изследванията на
иновативни индустриални продукти, туризма, ВЕИ и биомаса
Проект 1.2.1.2.1.: Реализиране на научни изследвания чрез партньорски споразумения с ВУЗ
в областта на иновативни индустриални продукти
Проект 1.2.1.2.2.: Реализиране на научни изследвания чрез партньорски споразумения с ВУЗ
в областта на ВЕИ и енергията от биомаса
Мярка 1.2.1.3.: Реализиране на инициативи и партньорства със СГО подкрепящи
комуникацията с организации на инвеститори и работодатели
Проект 1.2.1.3.1.: Участие в национални изложения, конференции и консултации в
секторите индустрия и транспорт
Проект 1.2.1.3.2.: Участие в национални изложения, конференции и консултации в
секторите алтернативен туризъм и ВЕИ
С оглед пандемичната ситуация болшинството от дейности като конференции, изложения и
семинари са отложени, ако не е преценено, че могат ефективно да бъдат проведени в
дистанционна форма.
Обсъждане на необходими мерки в секторите индустрия и транспорт, както ВЕИ и туризъм,
са реализиране в рамките на проведените фокус-групи с различни заинтересовани страни при
разработване на ПИРО 2021-2027.
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Община Сливен участва в туристическо изложение “Ваканция и СПА Експо – 2020”.
Късноантична и средновековна крепост Туида печели Годишните награди на "Ваканция и
СПА Експо-2020". Сливенският обект е отличен след оценка на експертно жури в категория
"Извън стандарта".

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм и
транспорт.
Специфична цел 1.3.1: Оползотворяване на съществуващия потенциал за
алтернативни форми на туризъм и транспорт
В областта на туризма основни дейности през 2020г. са:
 Ежедневно актуализиране на общински сайт за туризъм /infotourism.sliven.bg/,
допълване с нова информация и допълнителна обработка за по-атрактивна визия;
 Издаване на нова пътна карта на Сливен с туристическите обекти в града; Участие в
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2020“;
 Участие на Крепост Туида в I

S

в категория „Най-

добър екомузей “и категория „Най-добър устойчив тур / програма “;
 Изготвени и излъчени филми за туристическите ресурси на Сливен и ПП „Сините
камъни “по БНТ 1 в предаването Туризъм.БГ
 Участие в V Годишни награди на Министерството на туризма за 2020 г., Категория
„Туристически обект “, Категория „Специализиран туризъм “, Категория „Изборът на
българите “;
 Активна реклама на туристическите програми „Ваканция в Сливен” и „Тийм билдинг
в Сливен“ и др., които са представени пред туроператори от страната и чужбина по
време на туристическите изложения, както и чрез електронната поща до потенциални
партньори.
 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма: мНационален фестивал на детската книга;
Планински маратон Сливен 2020; Фестивал на винарите” Вино и творчество“ 2020.
Мярка 1.3.1.1.: Подкрепа за проекти създаващи условия за включване в туристически
маршрути на защитени и културни обекти на територията на Община Сливен
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Проект 1.3.1.1.1.: Изграждане, оборудване и организиране на дейността на Общински
туристически и информационен център в местността Карандила
Понастоящем Дирекция на Природен Парк Сините Камъни разполага с два функциониращи
информационно-посетителски центрове - „Хайдушка пътека“ и „Карандила“. Те изпълняват
дейности по представяне на защитената територия, повишаване познанията на хората за
стойността и значението на биоразнообразието, за разбиране проблемите по опазване на
природната среда и подпомагане на посетителите в избора на туристически маршрути,
програми и образователни дейности. В центровете могат да се закупят информационни
материали, брошури, туристически указатели и книги, каталози и картички, туристически
карти, видеокасети, CD, сувенири, както и да се направят резервации за настаняване в
хотелите и почивни бази на територията на парка и Община Сливен. В информационнопосетителските центрове има печат за 100-те национални туристически обекта.
През 2020 година е сключен договор с Фонд за устойчиви градове по процедура и УО но
ОПРР за Развитие на интегриран туристически продукт по Приоритетна ос 6 на Оперативна
програма Регионално развитие 2014-2020 година. Проектът е с осигурено комбинирано
финансиране – БФП и финансов инструмент, предоставен от ФУГ. Целта на проекта е развие
интегриран туристически продукт на територията на общината чрез инвестиционни мерки на
туристически обекти, дигитализация на туристическо наследство и налагане на туристически
маршрути, включително и рехабилитация на лифт Сливен-Карандила. Предвижда се
настоящият проект да допринесе за увеличаване на националните и чуждестранни
посетители на града, както и да увеличи приходите от туристическа дейност.
Проект 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
В ПИРО на община Сливен 2021-2027 е заложен следният проект, касаещ местността
Карандила: Изграждане на “Каракачанско селище” на територията пп “Сините камъни”,
местност Карандила.
Проект 1.3.1.1.3.: Разработване на схеми, маршрутизиране и изграждане на веломаршрути,
екопътени, заслони и друга прилежаща инфраструктура в местността Карандила
В ПИРО на община Сливен 2021-2027 са заложени следните приложими проекти:
 Модернизация на пешеходни маршрути, места за отдих и рекреация, създаване на
веломаршрути, обособяване на места за катерене на територията на природен парк
Сините камъни;
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 Дейности по използване на потенциала на река Тунджа - проучване и култивиране на
историческите места, изграждане на веломаршрут и маршрут за крос, обособяване на
места за спортен риболов и места за социализация.
Проект 1.3.1.1.4.: Разработване на система за електронни резервации за алтернативен
туризъм /вело и природно познавателен/ в Община Сливен
Функционира сайтът www.infotourism.sliven.bg на Туристическия информационен център на
Сливен, като притежава богата и практически насочена към нуждите на туристите
информация за културно-историческото наследство на Общината, за текущите събития,
местата за настаняване, природните забележителности, местните атракции и дори
предложения за организация на тиймбилдинги в Сливен. Местните хотели са представени
със снимки и информация като са предоставени и техните контакти за резервация.
Природните забележителности – местността Сините камъни и Сливенски минерални бани
също са изложени, заедно с интересни карти на растителните и животински видове, които
могат да бъдат открити в парка и подробна информация за състава и лечебните ползи от
минералната вода на баните.
Доработка на сайта ще е необходима след реализиране на инвестициите в рамките на
Интегрирания туристически проект, който е стартирал през 2020г., като е препоръчително да
се вземат добри практики от алтернативни системи на развити туристически дестинации в
страни със сходно социално-икономическо развитие – Балканите, Централноевропейски
държави и други.
Като надграждащ проект на стартиралия през 2020 г. проект за Интегриран туристически
проект в ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 е включен и:
 Създаване на единен туристически портал с възможности за електронни разплащания
за основни и съпътстващи туристически услуги
Положителен е фактът, че в рамките на Интегрирания туристически проект, разработен от
община Сливен, присъстват част от тези актуални тенденции, като: Създаване на мобилни
приложения

за

целевия

включително с VR и

маршрут/продукт/услуга;

Дигитализация

на

наследството

R; Обвързване на съответните продукти със системата на градския

транспорт и дефиниране на отстъпки за определени пакети.
Мярка 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
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Проект 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
Проект 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
Проект 1.3.1.2.4.: Публично-частен проект със СГО за популяризиране на Община Сливен
като туристическа дестинация
За реализация на дефинираните проекти допринася предстоящото изпълнение на
горепосочения проект за Интегриран туристически продукт на община Сливен, стартирал
своето реализиране през 2020 г.
Като предстоящи допълващи мерки в ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027г. са
включени и:
 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 материалнотехническата 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;
 Експониране, реставрация, консервация и социализация на тракийските гробници на
територията на общината и включването им в регионален туристически маршрут
Тракийско наследство;
 Създаване на допълнителни иновативни услуги към основните туристически продукти
като изграждане на Стая на загадките в Крепост Туида;
 Изграждане на “Каракачанско селище” на територията пп “Сините камъни”, местност
Карандила;
 Създаване на “Национален музей на каракачаните” в гр. Сливен;
 Създаване и прилагане на концепция за интегрираното маркетиране и дигитално
представяне на развиваните туристически продукти и маршрути, Проектна идеяи за
S O оптимизация на дигиталното представяне на общинските туристически
продукти;
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 Създаване на единен туристически портал с възможности за електронни разплащания
за основни и съпътстващи туристически услуги;
 Модернизация на пешеходни маршрути, места за отдих и рекреация, създаване на
веломаршрути, обособяване на места за катерене на територията на природен парк
Сините камъни
 Дейности по използване на потенциала на река Тунджа - проучване и култивиране на
историческите места, изграждане на веломаршрут и маршрут за крос, обособяване на
места за спортен риболов и места за социализация;
 Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и рекреационен център на
територията на Сливенски минерални бани и използване на потенциала за
диверсификация на предлагания интегриран туристически продукт, съвместно с
филиали на Медицински университети или други инвеститори.
СГО са включени като заинтересовани страни при обсъждането на обхвата на интегрирания
туристически продукт, както и на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027.
Проект 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.
В ПИРО на община Сливен 2021-2027 е включен проект Експониране, реставрация,
консервация и социализация на тракийските гробници на територията на общината и
включването им в регионален туристически маршрут Тракийско наследство.
Мярка 1.3.1.3.: Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на
туристически атракциони и анимации с висока добавена стойност
Проект 1.3.1.3.1. Публично-частен проект за изграждане на аквапарк Сливен в рамките на
„Сливенски минерални бани“, като туристическа дестинация
Проект

1.3.1.3.2.:

Публично-частен

проект

за

изграждане

на

Балнеоложки

и

рехабилитационен здравен център в рамките на „Сливенски минерални бани“
Настоящите проекти за предвидени за изпълнение в рамките на новия програмен период
2021-2027 и са заложени в Програмата за реализация на ПИРО на община Сливен.
Проект 1.3.1.3.3.: Публично-частен проект за реконверсия на летище Сливен в
мултифункционален спортен комплекс за екстремни спортове и състезания
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Настоящият порект е включен в ПИРО на община Сливен 2021-2027, като е видоизменен с
оглед на актуалните нужди и потенциали и в контекста на Плана за справедлив преход, а
именно:
 Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на летище Бършен и другите
промишлени зони в града.
Мярка 1.3.1.4.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на достъпа до
информация за туристическото предлагане в Общината
Проект 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.
Част от дейностите по този проект ще бъдат интервенирани чрез заложените мерки в
гореописания и стартирал през 2020 г. проект за Интегриран туристически продукт на
община Сливен.
Мярка 1.3.1.5.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на транспорта и
транспортната достъпност
Проект 1.3.1.5.1.: Проект за интегриран градски транспорт на град Сливен и информационна
GPS система
Във финална фаза на изпълнение е комплексният проект за Интегриран градски транспорт,
гр. Сливен, финансиран по ОП „Региони в растеж“. Основна дейност на проекта е
цялостното подновяване на автобусния парк, чрез закупуване на дизелови автобуси.
Внедряването на Интегрирана билетна система с билети за еднократно пътуване, билети за
пътуване по време и абонаментни карти цели улесняване на гражданите и водачите. Основна
дейност на проекта е цялостното подновяване на автобусния парк, чрез закупуване на 27
дизелови автобуси. Внедряването на Интегрирана билетна система с билети за еднократно
пътуване, билети за пътуване по време и абонаментни карти цели улесняване на гражданите
и водачите. Превозните документи ще могат да бъдат закупувани в 11 пункта за продажба на
билети и карти. Тяхната валидност ще бъде проверявана в устройства, монтирани във всички
превозни средства. С цел осигуряване на точна информация за пристигането на превозните
средства ще бъде изработена система за информиране на пътниците в реално време,
достъпна и в интернет. По всички спирки се монтират табла с маршрутната схема на
градския транспорт, като на най-натоварените от тях и в новите превозни средства таблата
ще бъдат електронни, предоставящи информация в реално време. За повишаване
атрактивността на градския транспорт е оптимизирана маршрутната мрежа, като вариантът,
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включен в настоящия проект предвижда 1 тролейбусна и 9 автобусни линии. Във връзка с
гореописаната промяна са изградени 16 нови спирки. Всички спирки ще бъдат с осигурен
достъп за инвалидни колички и оформени зони за слизане и качване на пътниците.
Предлаганата маршрутна мрежа включва 8 крайни спирки, 4 от които са оборудвани с места
за почивка на водачите. За увеличаване на дела на пътуванията с велосипед са предвидени
средства за изграждане и обособяване на велоалеи, в т.ч. поставяне на обозначителна
маркировка и знаци, ремонт на тротоарни и пътни настилки, монтаж на стойки за
велосипеди. Последният компонент от проекта включва ремонт на сервизната база на
превозвача, доставка на гаражно и сервизно оборудване. Реализацията на съвкупността от
дейности ще подобри качеството на транспортната услуга, като пренасочи част от
пътуванията на гражданите от автомобилния към градския транспорт. В допълнение ще
бъдат намалени емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и шума от
превозните средства.
През 2020 са извършени дейнсоти във връзка с:
 Внедряване на система за информация на пътниците в градския транспорт;
 Внедряване на интегрирана билетна система;
 Обновихме спирките на градския транспорт в град Сливен;
 Изграждане на нови велоалеи;
 Обновяване на електротранспорта в града;
 Подмяна на светофарните секции с лед осветителни тела и ремонт на стълбовете им.
Продължава работата по генералния план за организация на движението, като след
Централна градска част Планът за организация на движението ще обхване целия град.

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие
Специфична цел 1.4.1: Повишаване на добавената стойност от земеделските и
горски продукти
Мярка 1.4.1.1.: Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи средата на пазарно
предлагане на земеделски и животински продукти
Проект 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
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Мярка 1.4.1.2.: Подкрепа за проекти оптимизиращи земеползването в нископродуктивни
терени, чрез залесяване и други лесоустройствени мероприятия
Проект 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
Мярка

1.4.1.3.:

Подкрепа

за

проекти

насочени

към

развитие

на

оранжерийно

зеленчукопроизводство, трайни насаждения и култури с нови приложения
Проект 1.4.1.3.1.: Публично-частен проект между зеленчукопроизводители и Община
Сливен за изграждане на модерен масив за интензивно зеленчукопроизводство
Проектите по настоящите две мерки се изпълняват чрез частните инициативи на земеделски
производители в рамките на ПРСР.
Мярка 1.4.1.4.: Подкрепа за проекти, повишаващи модернизацията на земеделските
стопанства
Проект 1.4.1.4.1.: Проект за обучения по мерките на ПРСР
Тази дейност се извършва регулярно от „Областен информационен център Сливен по проект
с бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Техническа помощ“, подпомагащ
функционирането на центъра.
Политиката се изпълнява и чрез регулярната дейност на НССЗ, включваща предоставянето
на

безплатни

консултации

и

обучения

на

земеделски

стопани

в

областта

на

растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР.
Проект 1.4.1.4.2.: Проект за водохващания от реките за осигуряване на напояване
Мярка 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
Проект 1.4.1.5.1.: Публично-частен проект между организация земеделски производители,
ВУЗ и Община Сливен за създаване на център за обучения, обмен на технологии и добри
практики в земеделието
Според поддържаната от Министерство на земеделието и храните База данни на
производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,
произведени по биологичен начин, за периода 2014-2017 г. (към м. август на последната)
тези в Община Сливен са общо 120 бр.
За периода 2020 година в базата данни са регистрани над 100 производители, преработватели
и търговци на земеделските продукти и храни.
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Изводи относно изпълнението на Приоритетната област УСТОЙЧИВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
 Изключително предизвикателство в рамките на извънредната пандемична обстановка
е реализиране на мерки за икономически растеж, доколкото периодът е свързан
изключително с оцеляване и адаптиране на икономическите субекти към новите
реалности.
 388 предприятията на територията на община Сливен са се възползвали от отворените
през 2020 г. процедури за подкрепа на ликвидността на предприятията, като тук не се
включват работодателите получили подкрепа по мярката “60/40”, схемата за подкрепа
през НАП, както и мерките за заемно подпомагане.
 Община Сливен и ОИЦ продължават практиката си да предоставят информация и
консултации в рамките на различни събития за местния бизнес.
 Продължават усилията на община Сливен за цялостно изграждане на привликателна
среда за инвеститори, вкл. дейности по структуриране на индустриални зони.
 Стартира изпълнението на обхватния проект за Интегриран туристически продукт,
като необходими дейности за неговото ефективно надграждане са включени в новия
планови документ- ПИРО на община Сливен 2021-2027.
 С оглед европейските и национални насоки за развитие до 2027 година в Плана за
интегрирано развитие на община Сливен са включени таргетирани дейности,
подпомагащи бизнес развитието на местните компании и тяхного включване в
Икономика 4.0; създаването и развитието на предприемаческа среда; развитие на
център за технологичен трансфер; развитие на индустриални зони.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО
НА ЖИВОТ
Стратегическа цел 2: Подобряване на условията за живот, социалните
услуги и личната сигурност
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
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
Проект 2.1.1.2.8.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност
професионална гимназии в град Сливен по производствени технологии
Мерките по настоящите проекти се изпълняват като интервенции по проект от
Инвестиционната програма на община Сливен за изпълнение на ИПГВР 2014-2020. Проектът
за модернизиране на образователната инфраструктура приключва през 2020 година.
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В рамките на проекта са осъществени СМР, строителен надзор, авторски надзор, доставка на
оборудване, публичност и визуализация, одит на следните обекти на образователната
инфраструктура:
 Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Детство", ж.к. Младост: Обособяват се
нов физкултурен и музикален салон, изгражда се топла връзка към физкултурния
салон, обособява се санитарен възел за хора с увреждания, изгражда се методически
кабинет. Извършва се топлинно изолиране на фасади и покрив, вкл. хидроизолиране
на покрив, подменя се старата дървена дограма с нова PVC изгражда се соларна
инсталация за подгряване на БГВ.
 Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Зорница", кв. Стоян Заимов: Топлинно
изолиране на фасади и покрив, вкл. хидроизолиране на покрив, подмяна на стара
дървена дограма с PVC и алуминиева, изгражда се комбинирана БГВ система със
соларна инсталация. Изграждат се нови битови помещения за персонал към кухнята,
изграждат се нови асансьори, обособяват се методически кабинет и музикален салон.
Обособява се двор за деца със специални грижи.
 Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ЦДГ "Мак" и прилежащото и
дворно пространство: Сградата е паметник на културата. Предвижда се ремонт на
външните фасади, полагане на топлоизолация от вътрешна страна на стените,
обособяване на нов физкултурен салон ремонт на останалите пристройки,
включително въвеждане на МЕЕ.
 Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян", ж.к. Българка:
Обособяват се нов физкултурен салон и склад към него; обособява се ново помещение
за абонатната станция. Обособяват се нови салон на изкуствата, кабинет за деца със
специални нужди, учителски кабинет и кабинет за занимания, нов санитарен възел за
хора с увреждания, монтира се нов асансьор. Въвеждат се МЕЕ, включително соларна
система за осигуряване на БГВ. На всички обекти се осигурява достъпна архитектурна
среда.
Положителен е фактът, че през 2020 година е въведена в експлоатация нова детска ясла направен е ремонт и преоборудване помещения в корпуса на Детска градина "Детски рай" - 2
за детска ясла. Направен е основен ремонт на кухнята на Детска градина „Детски рай“ със
средства от общинския бюджет и се осигурява капацитет до 300 порции дневно. Довършен е
кухненският блок на Детска градина „Теменуга“, като финансирането е изцяло осигурено от
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общинския бюджет. Сключен е договор за ремонт на сградата на Детска градина „Звездица“
в Сливен. Извършено е саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла N

3 в Сливен;

реконструкция на детска площадка в Детска ясла N 6; ремонт на детска градина с. Горно
Александрово; изпълниха са довършителни СМР на кухня ДГ "Теменуга" – филиал;
изграждане на отоплителна инсталация в Детска градина в с. Горно Александрово; текущ
ремонт на покрив Детска ясла N 6, кв. "Република", гр. Сливен.
През 2020 година полудневните групи към Детска градина „Диляна“ в с. Горно
Александрово са трансформирани в целодневна разновъзрастова група за деца на възраст от
2 до 7 години, като за целта е извършен ремонт на помещения в сградата на закритото
училище в с. Горно Александрово, изградена е отоплителна инсталация за пелети и
пречиствателна станция. Дейностите са финансирани изцяло от общинския бюджет.
През 2020 г. са стартирали дейностите по изпълнение на проект за разширяване на сградния
фонд на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане и предстои изпълнение на строителномонтажните работи.
През септември 2020 г. Община Сливен кандидатства по Програма за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
– 2022 на МОН. Одобрените за финансиране проекти са осем:
 Изграждане на нова сграда за детска градина в кв. „Надежда” с капацитет от 6
целодневни групи;
 Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Сотиря с капацитет от 6 целодневни
групи;
 Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Тополчане с капацитет от 6
целодневни групи;
 Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за детска градина в с.
Чинтулово с капацитет от 2 целодневни групи;

5) Реконструкция на съществуваща

сграда за детска градина в с. Селиминово с капацитет от 2 целодневни групи;
 Пристрояване на помещения за още една целодневна група (спалня, занималня,
разливно и санитарен възел за децата) в ДГ „Зорница”, с. Гавраилово;
 Изграждане на нов училищен корпус за нуждите на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в
с. Сотиря – училището започна дейностите по изграждане на корпуса, а чрез
програмата ще бъдат осигурени необходимите средства за довършване на СМР и за
оборудване на новите класни стаи;
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 Реконструкция на съществуваща сграда (сградата на закритото НУ „Антон Иванов”)
за нуждите на ОУ „Христо Ботев” гр. Сливен.
През 2020 г. продължава поддръжката на интегрираната единна информационна система,
обединяваща дейностите по приема на децата в детските ясли и детските градини и на
учениците в 1 клас в училищата на територията на Община Сливен. Внедрени са и
електронни платформи за управление на хранодена, като предстои разширяване на обхвата
на внедрения софтуер към детските градини в населените места и изграждане на система за
заплащане на таксите по електронен път чрез виртуален ПОС терминал.
Поради въведените противоепидемични мерки през 2020 г. традиционната Панорама на
образованието е организирана онлайн, като бъдещите кандидат-гимназисти, кандидатстуденти и техните родители получават достъп чрез интернет страниците на РУО-Сливен и
на Община Сливен до информационни материали (презентации, брошури, видео материали и
т.н.), относно възможностите за кандидатстване след завършен VII клас и след завършено
средно образование и предлаганите възможности за обучение по профили и специалности от
професии, както и предлаганите от висшите учебни заведения бакалавърски програми.
И през 2020 г., въпреки наложените ограничения поради пандемията от COVID-19, ЦПЛР Център за кариерно ориентиране - Сливен продължава да извършва дейности по кариерно
ориентиране на учениците в електронна среда и чрез индивидуални консултации.

Чрез

възможностите, които дава Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби, за 2020 г. са отпуснати стипендии на 11 ученика от училища от община
Сливен, за които са постъпили искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.
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
Дейности, относими към дефинирания проект се осъществяват в рамките на изпълнявания
проект "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен" от Инвестиционната програма,
финансирана в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма региони в растеж.
Проектът включва: поставяне на обозначителна маркировка и знаци, ремонт на тротоарни и
пътни настилки, както и монтаж на 75 стойки за по пет велосипеда; провеждането на
транзитни и довеждащи велосипедни алеи, както и обособяване на "Зона 30" за
обслужващите велосипедни връзки; Транзитните велоалеи представляват директни връзки
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между кварталите, централна градска част и производствената зона, като се разполагат в
регулацията на основните булеварди. Довеждащите велосипедни маршрути осигуряват
връзка между главните велоалеи и обслужващите зони.
През

2020

г.

се

изпълняват

финални

дейности

по

проекта.

Мярка 2.1.1.3.: Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса насочени към професионално
обучение в областите – предприемачество, биоземеделие, животновъдство и алтернативен
туризъм.
Проект 2.1.1.3.1.: Публично частен проект за създаване на обучителен център по
предприемачество, биоземеделие, животновъдство и алтернативен туризъм
Проект 2.1.1.3.2.: Публично частен проект за повишаване на капацитета на младежки
неправителствени организации регистрирани на територията на община Сливен
През периода действат мерките на Центровете за професионално обучение на територията на
общината, които предоставят обучение за професионална квалификация и преквалификация.

Специфична цел 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.
В периода община Сливен изпълнява проект Предоставяне на интегрирани услуги за ранно
детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен, финансиран по ОПРЧР.
Проектното предложение цели подкрепа за създадените по Проект за социално включване в
община Сливен интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7
годишна възраст и техните родители от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните
семейства, както и бъдещи родители. Проектът допринася за развиване на устойчив модел за
интегрирано предлагане на услуги за деца в ранна възраст и техните семейства за
подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на
семейната среда, подобряване готовността на децата за включване в образователната
система, предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции. Планираните
дейности са фокусирани към превенция на социалното изключване сред децата чрез
инвестиции в ранно детско развитие и комплексни услуги за подкрепа и повишаване
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капацитета на техните родители. Планираните услуги са мобилни и интегрирани, както по
отношение съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по
отношение структурата им- социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и др.
Комплексът от услуги и практиката обуславят функциониране на „Общностен център за деца
и семейства”, като форма за интегрирано предлагане на услугите по проекта.
В допълнение за дефинирания проект в ОПР съдействат мерките заложени в проект
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен, финансиран по
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, който се изпълнява от 20
март 2019 година.
Планираните дейности са насочени към предотвратяване на социалното изключване сред
ромските деца чрез инвестиции в детското развитие и разнообразие от услуги за подкрепа на
родителите. Всички планирани дейности са мобилни и интегрирани. Те включват услуги в
социалната и здравната сфера и помощ за предучилищна подготовка. Същевременно
планираните дейности осигуряват съвместна работа на различни специалисти с целевите
групи. Проектът включва и информационна кампания за повишаване на обществената
осведоменост и формиране на положително отношение сред ромската общност към
планираните дейности. Предложението включва мотивационна кампания и обучения,
насочени към възрастните и целящи да осигурят възможности за професионална
квалификация и бъдеща заетост. Община Сливен е заинтересована страна по проекта,
предвид факта, че изпълнението на проекта ще създаде предпоставки за намаляване на
безработицата.
Като допълнителна мярка се осъществява общинската програмата за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи от община Сливен.

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 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
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За реализиране на проекта съдействат мерките заложени в проект Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи в Община Сливен, финансиран по Оперативна програма Наука
и образование за интелигентен растеж, който се изпълнява от 20 март 2019 година и
продължава да се изпълнява през 2020 година.
В допълнение действат мерките на Центровете за професионално обучение на територията
на

общината,

които

предоставят

обучение

за

професионална

квалификация

и

преквалификация.
Мярка 2.2.1.2.: Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на полупазарните
стопанства за повишаването на самонаемането
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.
Проект 2.2.1.1.2.: Проект за обучения по мерките на ПРСР за полупазарните стопанства
насочен към социално уязвими групи

Специфична цел 2.2.2.: Развитие на социалните услуги и социално включване в
селата
През 2020 година, предвид епидемиологичната обстановка, е променена дейността на
социалните услуги. С част от потребителите се провеждат онлайн дейности, а с друга част в
присъствена среда. Предприети са действия за спазване на всички мерки, свързани с
ограничаване на разпространението на COVID – 19, с цел опазване здравето както на
потребителите, така и на персонала. Извършва се периодично тестване на потребителите и на
персонала.
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
През 2020 година се изпълняват дейности по проект Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в Община Сливен, финансиран по ОПРЧР с период на изпълнение 11.07
2019 – 11.01.2021 година.
По проекта се предоставят мобилни почасови интегрирани социално-здравни услуги, които
имат за цел да подпомогнат ежедневието на лицата от целевата група, за да могат те да
останат в семейната си среда. Предоставят се следните интегрирани услуги: поставяне на
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инжекции; смяна на превръзки; измерване на кръвна захар; рехабилитация и др., съгласно
нуждите на лицата от целевата група, които е допустимо да се предоставят извън
медицинско заведение; психологическа подкрепа и консултиране; придружаване до различни
институции; помощ в домакинството; социални услуги и др. Услугите са предоставяни в
различни населени места в Община Сливен, след оценка на потребностите на лицата от
целевите групи.
През 2020 г. са осигурени лични асистенти на 412 ползватели по реда на Закона за лична
помощ с различна степен на увреждане и трайно намалена работоспособност на възрастни и
деца.
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
Община Сливен е изпълнила проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в община Сливен“. Дейностите се реализират в два компонента – Компонент 2 предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги на потребителите до 2 часа
дневно и Компонент 3- закупуване на стоки от първа необходимост, закупуване на лекарства,
заплащане на битови сметки със средства на лицата, заявили такава необходимост. За
периода на изпълнение от юни до декември 2020 г. по Компонент 3 са подпомогнати с
хранителни пакети и други услуги над 3 000 жители на община Сливен от 7 броя разносвачи.
През 2020 година по Компонент 2 са предоставени почасови интегрирани здравно-социални
услуги на 235 потребители от 20 домашни помощници.
Община Сливен изпълни проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация –
2020 година в община Сливен“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на
извънредна ситуация – 2020“. Обхванати са 250 лица.
През 2020 година, към 28 февруари, по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Сливен” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане е
предоставен топъл обяд на 1600 лица от общината от определени целеви групи.
Мярка 2.2.2.3.: Реализиране на проекти за създаване на дневни центрове за грижи за
възрастни хора и лица с увреждания
Проект 2.2.2.3.1.: Изграждане на дневен център за грижи за възрастни и лица с увреждания в
гр. Кермен
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Проект 2.2.2.3.2.: Изграждане на дневен център за грижи за възрастни и лица с увреждания
с. Николаево
През 2020г. стартира изпълнението на следния проект: Изграждане на два нови центъра в
района на Дом за стари хора. Община Сливен има сключен договор за безвъзмездна помощ
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020 г. за изграждане на Център за грижа
за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психична разстройства. С
Решение на Общински съвет – Сливен е прието да се осигурят финансови средства в размер
на 271 488 лв. от общинския бюджет за съфинансиране на дейностите по проекта.
Разкриването на новите социални услуги ще разшири обхвата на предоставяните социални
услуги и ще осигури нови работни места.
Мярка 2.2.2.4.: Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, центрове за
настаняване от семеен тип и резидентен тип социални услуги за временно настаняване
Проект 2.2.2.4.1.: Проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на
защитено жилище
Работи се по изграждане на център за временно настаняване на бездомни лица, какъвто не е
функционирал до момента на територията на общината. Социалната услуга цели да
предостави подкрепа на лицата, които са останали без дом и без възможност за
самостоятелно справяне с проблема.
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
През 2020 година Община продължава изпълнението на проект “Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване” за осигуряване на предоставяне на две нови
социални услуги - услуги Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на
деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, изградени по
Оперативна програма „Региони в растеж“ в бившето училище „Хаджи Димитър“ в кв.
„Клуцохор“.
Мярка 2.2.2.6.: Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални услуги за уязвими
общности предлагащи защитена заетост в социални предприятия
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Проект 2.2.2.6.1.: Изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на социално
предприятие със защитена заетост
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
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
През 2020 година са обхванати 192 деца и 206 семейства по проект „Предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства
Сливен” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
На основа на сключен договор през 2020 година между Фонд „Социална закрила“ към МТСП
и Община Сливен е закупена техника за два от Центровете за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания, с която са закупени 11 броя преносими компютри, 8 броя таблети и 2
броя мултифункционални устройства.
Мярка 2.2.2.8.: Реализиране на проекти за обновление на общински сграден фонд и
реконверсия в социални жилища
Проект 2.2.2.8.1.: Проектиране, ремонт, обновление и реконверсия на сгради общинска
собственост в населените места в социални жилища
Мярка 2.2.2.9.: Реализиране на проекти за изграждане на нови социални жилища
Проект 2.2.2.9.1.: Проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на нови
социални жилища в селата от община Сливен
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

Специфична цел 2.2.3: Подобряване на условията за лична и обществена
сигурност
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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
През 2020 г. е надградена интегрираната система за видеонаблюдение в Община Сливен с
поставяне на 14 броя нови камери в Парк „Асеновец”. Те са присъединени към вече
изградените 192 броя които се наблюдават 24 часа от Контролно-техническия център на
Общинска охрана. Има патрулни екипи, които при подаден сигнал от Центъра реагират и
предотвратяват вандалски прояви по паркове, детски градини и др.
В допълнение през отчетния период на 2020 г дейността на „Общинска охрана и СОТСливен” ЕООД по спазване на обществения ред, опазване на общинското имущество и
оказване на съдействие на Община Сливен и други институции включва: Охрана на всички
културни, спортни и други мероприятия организирани от Община Сливен съобразно
културния и спортен календар за 2020 г.; Охрана на детски площадки, градини и училища;
Денонощно реагиране чрез КТЦ на сигнали на граждани за дупки по пътната настилка,
паднали мазилки от сгради, безстопанствени коне, кучета и др.; осъществяване на реакция
от центъра за онлайн-видеонаблюдение.

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
В рамките на ОПРР 2014-2020 по приоритетна ос 6 Регионална здравна инфраструктура се
финансира национален проект за подобрявне на Спешната медицинска помощ.
През настоящия програмен период не са налице други процедури за финансиране на друг тип
инвестиции за здравна инфраструктура на общинско ниво.
С оглед на извънредната здравна обстановка в страната през 2020 г. и на база възможностите
на местната власт за действия в сферата на здравеопазването, Общината Сливен продължава
активната си политика и в тази посока. Освен дейностите в общинското здравеопазване, през
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2020 година е оказано съдействие на държавните лечебни заведения във връзка с
пандемичната обстановка.
Община Сливен е най-големият дарител за изграждането на лаборатория за Ковид-тестове в
МБАЛ “Д-р Иван Селимински”. За нуждите на инфекциозните отделения са дарени
кислородни апарати. Направени са периодични дарения от консумативи за нуждите на
медицинските работници на първа линия.
В допълнение е реализиран текущ ремонт на сградата на Здравна служба с. Драгоданово.
Здравната служба разполага с лекарски кабинет, манипулационна и др.
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
В проекта, управляван от Министерство на здравеопазването и сключен с УО на ОПРР през
2018 година са включени дейности за модернизация на ЦСМП Сливен и филиалите към него
чрез инфраструктурни дейности, оборудване и предоставяне на нови линейки.
Мярка 2.3.1.3.: Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни центрове за
възрастни хора
Проект 2.3.1.3.1.: Изграждане на здравен рехабилитационен център за възрастни хора в град
Сливен
Мярка 2.3.1.4.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в
образователната система на общината
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
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
През месец юли е проведено онлайн обучение от Министерство на здравеопазването на
трима здравни медиатори, които след проведен изпит и конкурс са назначени от Община
Сливен за кв. „Надежда“, със средства от общинския бюджет.
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През месец януари 2020 г. община Сливен е кандидатствала по проект, финансиран от
Министерство на труда и социалната политика, чрез който да осигури оборудване за
пълноценно изпълнение на работните задачи на здравен медиатор с нарушено зрение.
Оборудването

включва:

лаптоп,

преносимо

четящо

устройство

със

софтуеър,

мултифункционално устройство принтер, офис пакет, екранен четец.

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.
Проектът ще бъде подкрепен чрез мерки, включени в проекта на Интегриран туристически
продукт на община Сливен, чието изпълнение стартира през 2020г.. Проектът предвижда
обновяване на къщите-музеи на на Хаджи Димитър, на Добри Чинтулов и на Сливенския
бит; Реконструкция на Първата текстилна фабрика и превръщането на Първата текстилна
фабрика в пълноценен и атрактивен музей.
В допълнение през 2020 г. бяха реализирани и следните дейности за обновление на
културно-историческото наследство:
 Приключва най-важният етап от спасяването на Паметника на Шести артилерийски.
 Изпълнена е процедура във връзка със Закон

за културното наследство, за

предприемане на действия по конструктивни консервационно-реставрационни и
ремонтни работи, по отношение на състоянието на НКЦ „Училищна сграда /училище
Аргир Димитров/, ул. „Аргир Димитров” N 48, сега ул. „Георги Икономов”. Избран е
изпълнител за възстановяване на покривната конструкция.
 Ремонтирани и възстановени са военните паметници в селата Самуилово, Трапоклово,
Голямо Чочовени, Малко Чочовени, Селиминово и Горно Александрово.
 Възстановени са три военни паметника: в с. Николаево, в с. Желю войвода и в гр.
Кермен.
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През 2020 година приключва проект „Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна
дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ гр. Сливен,
финансирани по проект „Красива България“.
Осъществен е ремонт на покрив и вътрешен ремонт в залата на народно читалище "Ангел
Димитров 1937", кв. "Даме Груев", в Сливен.
Мярка 2.4.1.2.: Реализиране на проекти разширяващи и разнообразяващи културнопросветната дейност на територията на общината
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
Проект 2.4.1.2.3.: Проект за разработване и развитие на клубове по интереси за ученици и
младежи към читалищата в община Сливен
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
В периода са изпълнени дейнисти от Културния календар на община Сливен, както и
дейностите от Програма Култура на общината.
Община Сливен е осъществла планираните бюджети в областта на културните институти,
както следва: изплатени субсидии на ДТ „Стефан Киров“ и ДКТ; изплатена общинската
субсидия за подпомагане дейността на читалищата беше в размер; осъществени 2 сесии на
общински фонд “Култура. През 2020 г. са вложени средства в ремонтни дейности, с оглед
осигуряване на условия за работа на служителите и комфорт за посетители в общински
сгради. През летните месеци, когато противоепидемичните мерки позволяват няколко
читалища, кандидатствали по решение 254, са получили подкрепа.

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
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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
Експертизата и работата на общинска администрация Сливен за разглеждания период води
по подаване, сключване на договори, изпълнение и приключване на комплексни проекти с
донорско финансиране във всички приоритетни области на ОПР 2014-2020.
През периода във връзка със стартиралата работа по изготвяне на новия планов документ на
общината – ПИРО, са проведени информационни срещи с представители на общинската
администрация за представяне на измененията в ЗРР, Плавилника за неговото прилагане,
Методическите изисквания на МРРБ за изготвяне на ПИРО, както и Указания на УО на
ОПРР за прилагане на Концепции за ИТИ, вкл. и основни елементи на новите стратегически
документи за финансиране – Оперативни програми, НПВУ и План за справедлив преход.

Изводи относно изпълнението на Приоритетна област 2 ЖИЗНЕН
СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
 Общината използва всички възможности за финансиране чрез общински бюджет,
ЕСИФ и Национални програми за осъществяване на активни мерки в областта на
образованието, социалните дейности и културното развитие, като работи за устойчива
интеграция на уязвими групи чрез инвестиционни и „меки“ мерки.
 Довършени са стартирали проекти и са сключени договори за изпълнение на нови,
част от проектите в посочените области са в процес на изпълнение.
 Осигурена е организация на работните процеси в социалните, образователни и
културни институции спрямо нормативните изисквания в пандемична ситуация.
 Устойчиво се развиват съществуващи социални услуги, като се откриват и нови
съгласно нуждите на населението.
 Дефинирани са актуалните нужди и структурирани таргетиращи ги мерки в ПИРО
2021-2027 в областта на здравеопазването, образованието, социалните услуги и
културата.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И
ОКОЛНА СРЕДА
Стратегическа цел 3: Развитие на техническа инфраструктура водеща
до растеж и опазване на околната 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
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
През 2020г. съгласно последните промени в ЗРР стартира изработването на План за
изтегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2020г.
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
През 2020г. стартира реализиране на разработения проект Подобряване на градската среда на
Сливен, етап ІІ. В рамките на проекта е включено благоустрояване на междублокови
пространства в кварталите „Българка“, „Дружба“ и „Сини камъни“. В трите квартала са
заложени нови алеи, паркови зони, детски и спортни площадки.
Заложено е създаване и прилагане на модел за цялостно обновяване на градски зони с
паркови площи, алеи, детски и спортни площадки, паркоместа, така че да се придаде нова
визия на кварталите. След изпълнението на този проект, такъв модел за обновяване ще се
приложи и в другите квартали на града.
През периода:
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 Стартирал основен ремонт на бул. „Хаджи Димитър“ от светофара с бул. “Бр.
Миладинови” до ул. „Цар Освободител“, пред сградата на Общината, с ново
асфалтово покритие, нови тротоари, осветление, зони за отдих и озеленяване.
 Избран е изпълнител за основен ремонт на бул. „Стефан Стамболов“ Предвиждаме
подмяна на асфалтовото покритие на бул. „Стефан Стамболов“ по цялата му дължина
от бул. „Бургаско шосе“ до бул. „Панайот Хитов“.
 Основен ремонт на надлеза на пътя Сливен – Самуилово, с което се постигна побезаварийно и комфортно преминаване.
 Изграждане на нова свързваща улица в кв. „Даме Груев“ , която да осигури
безконфликтния достъп от тази част на квартала до ул. „Радой Ралин“ и ул. „Цар
Симеон“.
 Реконструкция на детска площадка в Детска ясла N 6, ул. "Халката" N 38, гр.
Сливен - монтирани са нови детски съоръжения, ремонт тротоарни алеи и
ударопоглъщаща настилка.
 В края на февруари 2020 г. започнват дейности по довършване на паркинга над река
„Асеновска“ до МБАЛ „Хаджи Димитър“.
 Изграждане на нова спортна площадка за баскетбол и футбол и се намира на улица
„Баба Тонка“ N 44 – в двора на бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал
„Клуцохор“.
 Стартира изграждането на нови алеи на гробищния парк - II етап, в Сливен. В процес
на изпълнение е изграждането на нови алеи и обособяване на парцели в Гробищен
парк „Ново гробище“.
 Подготвена е процедурата за основен ремонт на улици в населени места на
територията на Община Сливен. Определени са приоритетните участъци, които имат
нужда от спешен ремонт и реконструкция. Дейностите са за подобряване на
транспортната инфраструктура в град Сливен и населените места.
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
Проект 3.1.1.2.2.: Цялостна реконструкция на системата на уличното осветление и подмяна с
енергийно ефективно в гр.Сливен
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През периода са извършени ремонтни дейности, реконструкция, а на места е изградено ново
осветление, както в рамките на град Сливен, така и в селата.
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
В процес е изпълнението на голям онфраструктурен ВиК проект, обхващащ и община
Сливен. Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД през септември 2019 година е
стартирало изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“.
В допълнение през годината е:
 Извършен ремонт на съществуващи мрежи и съоръжения за водовземане на
Сливенски минерални бани. Ремонт на сондаж N 2 „Наклонен“ и сондаж N 3,
ремонт на мрежи и съоръжения в каптажна шахта, свързващ колектор и технически
помещения в югозападната част на сградата на централната баня на Сливенски
минерални бани.
 Извършена реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок N 6
в кв. "Даме Груев", гр. Сливен.
Мярка 3.1.1.4.: Обновление и/или изграждане на нови телекомуникационни мрежи
Проект 3.1.1.4.1.: Изграждане на подземна оптична инфраструктура за доставка на интернет
в населените места села от общината

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
Осъществена еоддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на територията
община Сливен. През годината е извършено профилиране и попълване на банкети,
почистване на водостоци, почистване на регули и настилка от кал, оформяне корони на
дървета, изсичане на храсти и дървета за подобряване на видимостта и повишаване на
безопасността по пътищата.

Специфична цел 3.1.3.: Подобряване на осигуреността с устройствени планове
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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
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
Проект 3.1.3.1.4.: Проект за изготвяне на ПУП на Летище Сливен за реконверсия в
мултифункционално спортно съоръжения
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"
Продължава работата на Община Сливен по Генералния план за организация на движението,
като след Централната градска част, Планът за организация на движението обхваща и целия
град.

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 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
Проект 3.2.1.1.2.: Проект за доставка на нови сметоконтейнери и обслужваща
сметоизвозваща транспортна техника в населените места
Изработена е Технологична схема в едно с технологична записка, касаеща третиране на
строителни отпадъци“ за изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в
град Сливен“.

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
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Изготвена е техническа спецификация за проектиране, авторски надзор за изграждане на
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в
Промишлена зона на град Сливен, с капацитет 2 600 т/г. – първи етап 1 300 т/г.“, доставка на
машини и оборудване, план за използване на получения краен продукт, план за третиране на
остатъчен отпадък от производството на компост. Изготвена е схема за контрол на
качеството на компоста и проект за обект „Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с
капацитет 1300 т/год.
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
За почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията
на гр. Сливен и почистване на замърсени с отпадъци терени в землището на град Сливен,
както и за зимното почистване на тази територия, е сключен договор с „ГРИЙН
ПАРТТНЪРС-БКС“ от 17.07.2020 г.
За предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани
рециклируеми отпадъци е сключен договор със „СОРТКОМЕРС“ ЕООД от 25.11.2020 г. за
тази услуга, която включва сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване
(термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на
отпадъци, генерирани на територията на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и
Стралджа”. Отчитането на дейността се извършва по електронен път на реално постъпило на
вход количество битови отпадъци от община Сливен.
Експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на
общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. За дейностите е сключен договор
със ДЗЗД „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЯМБОЛ“ от 07.10.2020 г. Отчитането на дейността се
извършва по електронен път на реално постъпило на вход количество битови отпадъци от
община Сливен.
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
През 2020 продължава изпълнението на проект Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на
територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен с
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

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 материалнотехническата база на Стадион Х. Димитър
Проект 3.3.1.1.2.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на Военния стадион и стадиона в кв. Речица
Проект 3.3.1.1.3.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на Спортен комплекс "Колодрума"
Проект 3.3.1.1.4.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на стадионите в селата Мечкарево и Младово
Проект 3.3.1.1.5.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база спортни зали за Лека атлетика
Проект: 3.3.1.1.6.: Изграждане на спортни детски площадки в селата с население над 500
души
През 2020 година е започнало изграждане на нови велоалеи - 10 км. нови велоалеи по
основните булеварди за обща веломрежа. Изградена е нова спортна площадка за баскетбол и
футбол в двора на бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал „Клуцохор“. Ремонтиран е
покривът на спортна зала за джудо и акробатика "Младост", парк "Юнак", гр. Сливен.
Извършен е основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен, който се намира в
кв. „Клуцохор“. Извършен е ремонт на плувния басейн в училище “Елисавета Багряна”.
Изграждена е спортна площадка с фитнес уреди на открито в кметство Калояново,
финансирани по ПУДООС, МОСВ. По поречието на р. Асеновска в района на пазара е
изградена площадка за любителите на скейтборда. През 2020 г. стартира проект Интегриран
туристически продукт, в който е включен и основен ремонт и обновяване на лифта за
Карандила.
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През 2020 година Сливен е домакин на третия етап от 67-та колоездачна обиколка на
България след прекъсване от две години.
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
През 2020 г. е приключил най-важният етап от спасяването на Паметника на Шести
артилерийски. Ремонтирани и възстановени са военните паметници в селата Самуилово,
Трапоклово,

Голямо

Чочовени,

Малко

Чочовени,

Селиминово

и

Горно

Александрово.Възстановени са три военни паметника: в с. Николаево, в с. Желю войвода и в
гр. Кермен.

Изводи относно изпълнението на Приоритетна област 3
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА
 Фокус на общината са мерки за подобряване на екологичните характеристики и в този
аспект са използвани възможностите на финансиращи програми за проекти, които не
са дефинирани в ОПР 2014-2020, като това показва гъвкавост и добро управление.
 За постигане на целите на Приоритетната ос допринася и алокирането на спестените
средства по изпълнение на Инвестиционната програма на община Сливен за втори
етап на проект за градска среда.
 Положителен факт е полагането на усилия за осигуряване на планова и проектна
зрялост на приоритетни инвестиционни/инфраструктурни проекти, които ще бъдат
реализирани през следващия програмен период.
 Като добра практика в областта на градоустройстройството се отчита създаване и
прилагане на модел за цялостно обновяване на градски зони с паркови площи, алеи,
детски и спортни площадки, паркоместа, така че да се придаде нова визия на
кварталите. Този модел чрез пилотното му реализиране чрез проектите за градска
среда по ОПРР, ще може да бъде приложен и в други квартали на града и общината.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4.
ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ
Стратегическа цел 4: Стартиране на териториални инициативи за
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
Мярка 4.4.1.1.: Подкрепа за проекти подобряващи териториалното сътрудничество в
транспорта и логистиката
Проект 4.4.1.1.1.: Публично-частен проект за изграждане на регионален транспортен и
спедиторски център в гр. Сливен

Приоритет 4.2. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни
икономически дейности
Специфична цел 4.2.1.: Развитие на приоритетните икономически дейности
чрез териториално сътрудничество
Мярка 4.2.1.1.: Участие в териториални инициативи подкрепящи развитието на транспорта,
земеделието и алтернативния туризъм
Проект 4.2.1.1.1.: Проект за изграждане на пазарни партньорства със съседни общини в
областта на индустрия, земеделие и животновъдство
Проект 4.2.1.1.2.: Проект за изграждане на партньорства със съседни общини в областта на
туризма за предлагане на регионален туристически продукт
Реализацията на стратриралия през 2020г. проект за Интегриран туристически продукт на
община Сливен ще допринесе за донадграждане на изградените партньорства със съседни
общини – Котел, Твърдица, Ямбол за предлагане на регионален туристически продукт.
В допълнение с оглед прилагане на принципа на Интегрираните териториални инвестниции в
ПИРО на община Сливен в период 2021-2027 са предвидени съществен брой
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междуобщински сътрудничества с цел реализиране на проекти в дефинирани специфични
зони за въздействие, както следва:
 Зона за ИТИ проекти м/у Общините Сливен–Тунджа (+ общини от Ямболска област)
 Зона 7.2 – Зона за ИТИ проекти м/у Общините Сливен–Нова Загора ( + общини в
област Сливен)
 Зона 7.3 – Зона за ИТИ проекти м/у Общините Сливен–Твърдица (+ общини в области
Сливен, Велико Търново и Стара Загора)
 Зона 7.4 – Зона за ИТИ проекти м/у Общините Сливен–Елена (+ общини във област
Велико Търново)
 Зона 7.5 - Зона за ИТИ проекти м/у Общините Сливен–Котел ( + общини в области
Шумен, Търговище и Бургас)
 Зона 7.6

- Зона за ИТИ проекти м/у Общините Сливен–Стралджа ( + общините в

области Бургас и Ямбол)
 Зона 7.7 - Зона за ИТИ проекти (междуобщинско сътрудничество) – Общини по
поречието на р. Тунджа

Приоритет

4.3.

Териториално

сътрудничество

на

институционално

ниво/регионални инициативи
Специфична цел 4.3.1.: Развитие на институционалното сътрудничество чрез
регионални инициативи
Мярка 4.3.1.1.: Участие в регионални и трансгранични инициативи и програми подобряващи
социалното и икономическо развитие
Проект 4.3.1.1.1.: Проект за развитието на бизнеса и предприемачеството между фирми от
Община Сливен и побратимените със Сливен градове
Пандемичната ситуация ограничава много дейностите по международно сътрудничество.
Въпреки това, чрез конферентни връзки са проведени онлайн срещи за обсъждане на участие
в проект за градска среда, инфраструктура и транспорт с побратимената Община Мелитопол,
Украйна.
Осъществена е видео връзка между кмета на Сливен и кмета на побратимената Община
Текирдак,

Турция

относно

активизиране

на

сътрудничеството

по

двустранни

и

трансгранични проекти с участието на гръцки общини, в рамките на партньорството между
РАО Тракия и турската асоциация Тракия Кент.
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През разглеждания период е проявен интерес от страна на Българо-китайска промишлена
палата за сътрудничество и инвестиции. С решение на Общински Съвет е осигурено съгласие
за подписване на бъдещо споразумение за конкретни действия.
Мярка 4.3.1.2.: Участие в регионални и трансгранични инициативи и програми за
подобряване на качеството на живот
Проект 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
Проект 4.3.1.2.1.: Проект за съвместни прояви с културна и образователна насоченост между
Община Сливен и побратимени със Сливен градове

Изводи относно изпълнението на приоритетна ос 4 ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ


Дейността по активно международно сътрудниество в разглеждания период
продължава, като е ограничена поради ограниченията, създадени от пандемичната
ситуация.



Реализира се активно междуобщинско сътрудничество с оглед дефинирането на
възможностите за прилагане на ИТИ подхода за регионално развитие през периода
2021-2027.
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МЕРКИ

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ

НА

ПУБЛИЧНОСТ

И

ИНФОРМАЦИЯ И ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО ПРИ
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПР
Община Сливен редовно публикува информация за предстоящи и изпълнени мерки от ОПР,
като представя значението им за местното развитие и контекста на изпълнението им. Това се
осъществява основно чрез актуални публикации на Интернет страницата на общината,
представяне на информация на различни събития, прессъобщения на общината, които
намират широко участие в местните медии.
Като положителен факт може да се отчете комуникационния подход на общината, доколкото
информацията за всеки предстоящ, изпълняващ се или завършен проект се поставя в
контекста на цялостното местно развитие, обвързва се с идеите за последващо надграждане,
поставя се акцент върху ефекта върху живота на жителите и функционирането на социалноикономическите партньори.
Интернет страницата на общината е добре структурирана, с детайлна информация по
основни функции на общинската администрация.
Поради спецификата на повечето мащабни проекти, които се осъществяват на територията
на общината, техните концепции се подлагат на обществено обсъждане, в което участват
представители на различни заинтересовани страни. Информация за тези обсъждания се
публикува своевременно на сраницата на общината, провеждат се и допитвания,
количествени проучвания на мнението на гражданите чрез анкетни карти в случаите, когато
това е необходимо, като например извършване на Междинна оценка на ОПР 2014-2020.
Във връзка с работата на община Сливен по новия програмен документ – План за
интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027, са приложени мерките за
публичност и партньорство, като са проведени онлайн-проучвания на мнението на
гражданите,

бизнеса

и

представители

на

администрацията,

фокус-групи

със

заинтересованите страни, публични и онлайн-обсъждания на проект на ПИРО.
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МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020
Община Сливен е спазила законовото си задължение за извършване на Междинна оценка на
ОПР 2014-2020. Извършената оценка е в изисискуемия обхват и дава препоръки за
актуализация на ОПР в частта Система за наблюдение – индикатори. Актуализацията на
плана е извършена и приета от Общински съвет през 2018 година.
Извършена е годишна оценка на изпълнението на Плана за 2018 и 2019 година.
Същевременно общината събира и анализира данни за изпълнение на проектите,
допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ОПР и поддържа точна отчетност
по тези проекти. Тази информация се използва, за да се анализират и идентифицират мерки
за последващи и надграждащи инициативи, включване в мрежи и партньорства, които имат
добавена стойност за местното развитие.
Паралелно община Сливен е предприела действия за изготвяне на основен стратегически
документ за новия програмен период 2021-2027 година съгласно изискванията на ЗРР.
Новият програмен документ – План за интегрирано развитие на община Сливен за периода
2021-2027 взема предвид измененията в средата, новите потенциали и основните проблемни
области, които следва да бъдат таргетирани при широко включване на заинтересованите
страни.

Документът е предоставен за информация и одобрен на сесия на Общински съвет
Сливен, проведена на 20.12.2021 г.

За информация и справка:
Отдел “ОРПП” – Община Сливен
Гр. Сливен
Дата: 01.12.2021 г.
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