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I.

У
УВОД
I. 1 Съдърж
жание и обххват на пл
лана

Настоящ
щият план
н за интеггрирано въъзстановяваане и разв
витие на гград Сливен като
център на аглом
мерационен
н ареал е разработен в съотв
ветствие с изисквани
ията на
Техничческото зад
дание по договор № BG161P
PO001/1.4.-0
07/2010/02 2-U-8 с предмет:
п
„Интег
егриран пл
лан за градско възст
тановяван
не и разви
итие на гррад Сливеен като
центърр на аглом
мерационеен ареал” и изисквванията наа Методичческите насоки за
разрабоотване на интегрирани
и
и планове зза градско възстановяяване и раззвитие.

II.

Ч
ЧАСТ ПЪ
ЪРВА: ЦЕ
ЕЛЕВИ И ПРОБЛЕ
ЕМЕН АН
НАЛИЗ НА
А
Н
НАСТОЯ
ЯЩАТА СИТУАЦИ
ИЯ

II.1 Осн
новна цел на анализза
Анализзът e изгоотвен, в съответств
с
ие с т. 1.4.2.2
1
от Методичееските нассоки за
разрабоотване и прилагане на интеггрирани пл
ланове за градско възстановяяване и
развити
ие и обхвааща настоящ
щата ситуаация в граад Сливен в социалноо икономи
ически и
екологи
ичен план, както и по
о отношениие на осигуреността на територрията с дей
йстващи
устройсствени планове/схеми
и.
Основн
на цел на анализа
а
е идентифицциране на части от градската
г
ттеритория на град
Сливен
н, решаванеето на чиитто проблем
ми изискваа да бъдат прилагани
п
инструмен
нтите на
интегри
ираното раззвитие и наа първо мяссто – на ин
нтегрираното планираане.
Анализзът прослед
дява същесствуващотоо състояни
ие на средаата в разлиичните й аспекти,
а
фактори
ите, влияеещи върху
у настъпиллите промеени и тенденциите за развити
ието на
градски
ите теритоории, прир
родните и антропогенни комп
поненти, ссоциалнатаа среда,
иконом
мически и инфраструк
и
ктурни систтеми в град
д Сливен.
При иззготвяне на
н анализа са използзвани същ
ществуващи
ите, актуаллни и приложими
стратеггически документи, вкл.
в
Общиия устройсттвен план на град С
Сливен и налични
н
статисттически даанни, данни от прроведени теренни
т
проучвания
п
я и инфо
ормация,
предосттавена от Общинска
О
администра
а
ация Сливеен.
Поради
и липса на част от дан
нните за нииво квартал
л в официаалните докуументи, същите са
набавен
ни чрез проовеждането
о анкети прроучвания сред
с
целевите групи.
Изготвееният аналлиз е насочен към идеентифицир
ране на под
дходящи зоони за възд
действие
в рамки
ите на ИПГ
ГВР на град
д Сливен.
II. 2. Реезюме на изготвения
и
я Анализ н
на настоящ
щата ситуа
ация
II. 2.1 Обща хара
актеристи
ика
Град С
Сливен се намира в югоизточчна Българ
рия и попаада в югооизточен район за
планиране. Той е областен и общинскки център, което опр
ределя редиица предим
мства за
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развити
ието на гррада по ли
иния на прредставена местна и областна администр
рация и
деконцеентирани държавни служби. Те са сввързани с възможноости за по-бързо
п
обслуж
жване на би
изнеса и по
о-добър досстъп до ин
нформационно и проеектно обсл
лужване,
свързан
но с европеейски прогр
рами и фонндове.
Селищн
ната струкктура на гр
рад Сливенн е компакктна порад
ди географсските дадеености градът включва няколко
н
обо
особени территории: Централна
Ц
градска
г
часст (широк градски
център)); периферрни жилищ
щни кварталли и обосо
обени инду
устирални ззони. Като
о цяло в
рамките на градаа преоблад
дава комп
плексното застрояван
з
не, средноввисокото и ниско
инира с огглед голем
мите по площ
п
и
застрояяване катоо логично първият тип доми
конценттрация на населениее жилищнии комплексси Дружбаа, Младост,
т, Сините Камъни,
К
Българкка, Стоян Заимов,
З
Дааме Груев, в които жи
ивее значи
ителен дял от населен
нието на
града Н
На много места
м
елемеентите на гррадската жизнена
ж
срееда, предим
мно в периф
ферните
жилищн
ни кварталли и произвводственитее зони не са
с в добро състояние.
с
Град С
Сливен имаа широка транспортн
т
на достъпн
ност и отво
ореност - оотстои на 280 км.
източноо от Софияя, на 180 км
к североиизточно от Пловдив, на
н 100 км от Бургас — найголямотто търговсско пристаанище в Б
България, на
н 130 км от границците с Реп
публика
Гърцияя и Републи
ика Турцияя. Градът е транспортеен възел, представен
п
от автобуссен и жп
транспоорт, има и бивше во
оенно летиище, което не се изп
ползва към
м момента,, но е с
потенци
иали за изввършване на
н товарни превози.
II. 2.2 Демограф
Д
ия и човеш
шки ресур
рси
1
Към 01.02.2011 г.. в гр. Сливен живеятт 91 620 жители
ж
, което е 73 % от населеението в
общинаа Сливен и близо по
оловината от населеението в областта. П
През послед
дните 6
години населениеето на градаа е с постояянна тендеенция към намаляване
н
е. Това е и един от
основни
ите неблаггоприятни фактори заа бъдещотто развитиее на града.. То ще до
оведе до
ограниччаване на разполагаеемата рабоотната силаа и потенц
циала за въъзпроизвод
дство на
човешкките ресуррси. За оттносителноото влошааване на възрастоваата структтура на
населен
нието в граад Сливен допринасяя и продъл
лжаващата тенденцияя за нарасттване на
миграцията на мллади хора към
к други ррайони на страната. Емигриран
Е
нето на млаади хора
ще проддължи да обуславя
о
пр
роцеса на ддемографскко остаряваане. По отнношение ни
ивото на
образоввание на нааселението
о, гр. Сливеен има покаазатели бли
изки до среедните за страната
с
(20% отт населени
ието с висш
ше образоваание и бли
изо 44% съсс средно оббразованиее2), като
това въ
ъзпрепятсттва повиш
шаването нна качестввените хар
рактеристикки на човвешкият
капиталл в градаа. Показатеелите за механични
ия прирастт на насеелението показват
п
запазваане на тен
нденцията за увеличааване на външните
в
кани от
миграции, предизвик
лошатаа икономич
ческа обстан
новка и виссокия проц
цент на безработица. П
През послеедните 6
години се наблюд
дава отрицаателен мех аничен при
ираст, като
о тази тендеенция се оч
чаква да
се запаази. В два от
о жилищн
ните квартаали на граада (Надежда и Комллука) има изразена
и
конценттрация на малцинстве
м
ени групи ((роми).

1
2

по данни от преброяванеето на население
ето през 2011 г. на НСИ
по данни от преброяванеето на население
ето през 2011 г. на НСИ
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
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н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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II. 2.3 Икономич
И
чески анал
лиз и пазар
р на труда
Г
Град Сливвен има важ
жна роля в развитиеето на Юго
оизточен ррайон и наа област
Сливен
н. Местопооложението
о на градаа, конценттрацията на населениие и степента на
изградееност на техническа и социалнна инфрасттруктура предопреде
п
елят ролятаа му на
регионаален центъ
ър на иконо
омически раастеж.
Б
Брутният вътрешен
в
продукт
п
наа човек от населениетто за обласст Сливен за 2009
година е 50% под средните стойности
с
зза странатаа.
В община Сливен пр
рез периодаа 2003 – 20
008 г. се нааблюдава оотносителн
но висок
общ иккономическки растеж, характеренн за българ
рската икон
номика. Наалице е тен
нденция
на нараастване на нетните пр
риходи от ппродажби на
н стоки и услуги в ообщината. От
О 2009
г. в реезултат на настъпилаата иконом
мическа кр
риза започв
ва процес на намаление на
приходдите, като през
п
2010 г..те намалявват с 8.5%.
П
През 2010 г. 4 987 броя
б
стопаннски субеккти от неф
финансовияя сектор в община
Сливен
н са реализзирали неттни приходди от прод
дажби в раазмер на 1 474 317 хил.
х
лв.
Крайни
ият финанссов резултаат от дейнността им е печалба от 37 5133 хил. лв. Водещо
място и
има индусттриалния сектор,
с
в коойто е съзздадена 70.1 % от общ
бщата за об
бщината
бруто п
продукция. На лице е тенденцияя към намал
ляване на произведен
п
ната в инду
устрията
продукция.
В иконом
мическата структурра на об
бщината доминиращ
д
що място заема
прерабоотващата промишлен
п
ност - през 22010 г. в нея е създад
дена повечее от полови
ината от
произвеедената брруто продукция в общ
щината, ан
нгажирани са над 1/33 от заетитте лица.
Като цяяло обаче дейността на отрасъъла е губещ
ща. На вто
оро място в икономи
иката на
общинаата се нареежда отрассъл строитеелство – в него е съзздадена бли
лизо 1/7 от общата
бруто п
продукция за общинатта. На лицее е значитеелно свиван
не на строиителната деейност в
общинаата - заетитте лица в сттроителстввото през 2010
2
г. са с над ¼ по-м
малко в сравнение
с предхходната гоодина. Реал
лизиранатаа печалба за
з 2010 г. за отрасълла е с 61.0
0 % помалко. Предвид структурат
с
та на иконоомиката е важно да се рехабиллитират и развият
същесттвуващите промишлен
п
ни зони, в които е съ
ъсредоточена произвоодствената база на
работещ
щите предп
приятия.
В периода 2003 - 2008 има тендденцията наа непрекъснато увелиичаване на наетите
3
лица поо трудово и служебн
но правооттношение в община Сливен.
С
О
От 2009 г. започва
обратен
н процес – намалениее на заетосттта в резулттат на икон
номическатта криза. 72
2.4 % от
общо н
наетите ли
ица в общ
щината рабботят в частния
ч
сектор. В ообщина Сл
ливен е
съсредооточена оссновната рааботна силла на обласст Сливен – 75.2 % оот наетитее лица в
областтта през 20010 г. Отраслите, оссигуряващи
и най-голям
м брой рааботни месста са Прерабботваща прромишлено
ост, Търгоовия; ремо
онт на ав
втомобилии и мотоц
циклети,
Хуманн
но здравеоопазване и социална работа, Образованиее, Строитеелство. Мал
лко над
10% отт общия броой работни
и места се оосигуряватт от сектори
ите Трансппорт, склад
диране и
пощи, Х
Хотелиерсттво и ресто
орантьорствво и Селско, горско и рибно стоопанство.
В община Сливен
С
преез 2010 г. ссредна месеечна работна заплатаа е с близо 22%
2
пониска оот среднатаа за странаата. Секторрите с най
й- добро зааплащане сса Произво
одство и
разпредделение наа електрич
ческа и ттоплинна енергия
е
и на газоообразни го
орива и
3

По данни на ТСБ – Сливен
н
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
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Финанссови и заастраховатеелни дейнности. Секкторите с най- нисско заплащ
щане са
Хотели
иерство и ресторантьо
р
орство, Тъърговия, реемонт на ав
втомобилии и мотоци
иклети и
Админи
истративни
и и спомагаателни дейнности.
С
Средногодишното раавнище на безработиц
ца в община Сливенн е с тенденция на
постепеенно намааление преез периодаа 2005 – 2008 г.4 Световната
С
а икономич
ческа и
финанссова криза довела до
о влошаваане на биззнес средатта в странната през първите
п
месеци на 2009 година даава отражеение и на трудовата заетост в община Сливен.
Равнищ
щето на беззработица започва
з
неепрекъснато да нараства – до 1 1.69 % (по
о-високо
от среддното за стрраната). пр
рез 2010 г. Регистрир
раните безр
работни за общината в ДБТ Сливен
н към 31.122.2010 г. саа 7736, надд половинаата от които са жени. Висок е делът
д
на
безрабоотните на възраст до
о 29 годинни (26%). По
П данни на НСИ5 ппрез 2011 г. в гр.
Сливен
н заетите лица
л
са 45%
4
или 334 754 душ
ши. Висок е делът на иконом
мически
неактиввните лицаа - 45% и беезработнитте - 10%.
П
Преките чуждестран
ч
нни инвесстиции за региона на Сливеен трябва да се
разглеж
ждат в кон
нтекста на мястото нна Югоизтточен райо
он и обласстта в цял
лостното
разпредделение наа инвестиц
циите в Б
България. Районът
Р
зааема седмоо място по
п обем
привлеччени инвеестиции (2
2,33% от ообщите ПЧ
ЧИ за стр
раната преез 2011 г.6), като
относиттелният муу дял на наационално ниво през последнитте три годиини е сравн
нително
постоян
нен.
II. 2.4 Социално развитие
К
Количествеените парааметри и ккачественитте характеристики наа съществу
уващата
социалн
на инфрасструктура в гр. Сливвен като цяло
ц
удовл
летворяватт изискванията на
действаащите норм
ми, норматтиви и станндарти. Часст от социалната инф
фраструкту
ура в гр.
Сливен
н е с регион
нално знач
чение и е ооразмерена за задовол
ляване на ппотребностти извън
тези за населениеето на гр. Сливен.
С
Таакива са няякои от бол
лничните ллечебни завведения,
образоввателни зааведения (филиали нна универсситети, културни иннституции (музеи,
библиоотеки, театрри) и др.
Г
Град Сливвен има добре
д
струуктуриранаа система за социал
ална защитта - на
територрията на града
г
има 5 заведениия за соци
иални услу
уги за децца, 3 завед
дения за
социалн
ни услуги за
з стари хо
ора, 4 заведдения за соц
циални усл
луги за хораа с увреждания.
Н
На територията на гр. Сливенн се забел
лязва тенд
денция към
м увеличавване на
етничесски и малц
цинствени групи, коеето при ли
ипса на спеециално наасочени меерки, би
довело до затваряяне на изол
лирани общ
щности, оттпадане от образоватеелната сисстема на
младеж
жи, кримин
нализиранее, влошенно здравно
о състояни
ие, безрабботица и др. За
проблем
мните секттори на общ
ществено-иикономичесското разви
итие на территорията на
н града
е подхоодящо да бъдат разр
работвани програми и проекти
и, напримеер: в облаастта на
интегри
ирането на етнически
и и малцинсствени груп
пи, въвежд
дане на иноовативни со
оциални
услуги,, насочени към ранна интервенцция срещу изоставяне
и
на деца, прревенция на
н ранно
отпадан
не на деца от училище и др.
4

По данни на ТСБ – Сливен
н
от Пребро
ояването на насеелението през 2011
2
г.
6
По данни на НСИ ‐ http:///www.nsi.bg/otra
asal.php?otr=7&aa1=560&a2=563&
&a3=565#cont
5

Проектът се финансира
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опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
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II. 2.5 Образован
ние
В град Сливен им
ма добре раазвита обр азователнаа мрежа, вк
ключваща ообекти от пълната
гама оббразователн
ни заведения - детскии заведенияя, начални, основни и средни училища
у
(вкл. пррофесионаллни), колеж
жи и филиаали на висш
ши учебни заведенияя. Образоваателното
равнищ
ще на населлението в гр. Сливенн е сходно
о със средн
ното за стр
траната - делът
д
на
населен
нието със средно и висше оббразованиее сходен със средниите стойности за
странатта.
Даннитте от Пребррояване на населениеето и жилищ
щния фонд
д в Републиика Българ
рия 2011
г. покаазва неблаггоприятна образоватеелната стру
уктура на ромската еетническа група в
област Сливен. Данните соч
чат, че насеелението от
о ромски етнос
е
на 7 и повече години в
областтта възлиза на
н 16 791 души
д
(в т.чч. 192 деца на 7 г. възр
раст, коитоо не са тръггнали на
училищ
ще). В негговата обр
разователнна структу
ура доминират завърршилите начално
н
образоввание – 5 328
3 души (32,1% от ообщия брой
й роми над
д 7 години)), както и лицата
л
с
незавърршено нач
чално обраазование – 4 144 д. или 25%
%. Основноо образоваание са
завърш
шили 22,3%
% от ром
мите в оббластта, а едва 4,1%
% са завъършилите средно
образоввание. Сам
мо 39 лицаа от ромскки произход
д в областтта са с виисше образзование.
Поради
и липсата на стати
истика оттносно етн
ническия състав наа обхванаатите в
образовванието, точни данн
ни за необбхванатитее в образо
ователната система деца
д
от
ромски
и произход не може да
д се посоччи. В община Сливен за периоода 2009 – 2011 г.
общиятт брой на необхванаатите в оббразователн
ната систем
ма деца, ввключителн
но и от
ромски
и произход,, е средно 220 деца ((2009 г. – 230;
2
2010 г.
г – 218; 20011 г. – 209 деца).
Независсимо от тенденцият
т
та за намал
аляване бро
оя на отпаадналите оот училищ
ще деца,
проблем
мът оставаа изключиттелно сериоозен. Той се
с утежняваа още повеече и от пр
роцесите
на скри
ито неприсъствие наа деца в уучилищатаа (трайно непосещав
н
ащи учили
ище) от
гледна точка запаазване на уч
чилища и рработни месста на педаагогически персоналi.
II. 2.6 Здравеопа
азване
м
проф
филни болнници7 (МБА
АЛ "Д-р
Болниччният сектоор в областт Сливен вкключва 4 много
Иван С
Селиминскки", МБАЛ
Л "Хаджи Димитър",, МБАЛ - Царица Й
Йоанна, МБАЛ
М
–
Сливен
н към ВМА
А – София) и 3 спецциализиран
ни болници
и (Специаллизирана ак
кушерогинеколлогична боолница за активно
а
леччение "Еваа"; Специал
лизирана боолница за активно
лечениее на белод
дробни бол
лести – С
Сливен; Сп
пециализирана хирург
ргична болница за
активноо лечение "Амброаз Паре"), 51 заведенияя за извънб
болнична ппомощ, 4 ДКЦ,
Д
10
медици
ински центтъра, 1 ден
нтален ценнтър. Всич
чки многоп
профилни и специали
изирани
болниц
ци са концентрирани в град Сливвен.
II. 2.7 Спорт и от
тдих
Н
На територ
рията на гр
рада е налиична публи
ична спортн
на инфрасттруктура, която
к
се
нуждаее от реконсструкция и разширявване. Отчи
ита се необ
бходимост от изграж
ждане на
допълн
нителни новви спортни
и зали, плуввни басейн
ни, спортни
и игрища, сспортни пло
ощадки,
7 По данни
и на НСИ за 2011
1 г.
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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обновявване на стаадиони, за да
д се постиигнат целитте на политтиката на О
Община Сл
ливен за
подобряяване на спортните
с
условия и превръщаането на града в атррактивно място
м
за
младитте хора.
С
Състояниетто на същеествуващитте паркове с общоград
дско значенние, зелени
и площи
и межддублокови пространст
п
тва е незадооволително
о. Възможн
ности за раззвитие на зелената
з
системаа, спорта и отдиха са
с идентиф
фицирани във възстаановяванетоо на Парк
к Хамам
баир, П
Парк Юнаак, като реките,
р
пр еминаващи
и през града могатт да служат като
стимулатор за градски
г
отдих,
о
каккто и за екологичн
но чистатаа градска среда,
подобряявайки миккроклиматаа.
II. 2.8 Културно историчесско наслед
дство
Сливен
н разполагаа с много културно-и
к
исторически
и даденостти, които сса предпосттавка за
създаваане на приввлекателен
н туристичеески проду
укт. На тери
иторията нна Община Сливен
има реггистрирани
и 4758 памеетника на ккултурата. Двадесет са със статтут на наци
ионални
паметни
ици, а девеет от тях се
с намиратт в град Сл
ливен. Груп
повите неддвижими ку
ултурни
ценностти са концентрирани
и в центрралната граадска частт и квартаалите Клуц
цохор и
Комлукка, в коитоо има и множество
м
традицион
нни улични
и фронтовве за запаззване. В
последн
ните годин
ни липсва финансирране за цял
лостна ресставрация и консерваация на
нуждаеещи се обеккти, предим
мно частнаа собствено
ост. Едни от
о основнитте проблем
ми, пред
които е изправеноо културно
о-историчесското наслеедство на гр.
г Сливен са нискатаа степен
на проуученост наа голяма част
ч
от обеектите, нисска степен на социаллизация, липса на
популярризация и лошо
л
физи
ическо състтояние.
II. 2.9 Техническ
ка инфрасттруктура
+ Енерггийна инфр
раструктурра
С
Съществувващите енеергийни моощности за
з производ
дство на еелектроенеергия на
територрията на област Сл
ливен са ТЕЦ Сливен и ВЕ
ЕЦ “Жребччево”. Осн
новното
захранвване е на 220
2 kV и разпределит
р
телна мреж
жа от възду
ушни елект
ктропроводи /ВЕЛ/
110 kV..
Ц
Централизи
ираното топлоснабд
т
дяване наа град Сл
ливен се осъществвява от
"Топлофикация-С
Сливен" ЕА
АД. Топло снабдителн
ната мрежа за отоплление в гр
радската
зона оббхваща в голям
г
процент жилиищните и обществените сградии от квартталите в
южнатаа и източн
ната част, където е съсредото
очена голяяма част оот сградни
ия фонд
състоящ
щ се от жи
илищни бл
локове и съъответно голям
г
проц
цент от насселението, и в помалък – централлната град
дска част. В промишлената зона
з
има изградени главни
з гореща вода. В гр
радската
магистррални топллопроводи за пара; заа върнат кондензат; за
зона им
ма изграден
ни топлопроводи и аббонатни стаанции само
о за горещаа вода.
К
Към настооящият мо
омент са иизградени и въведен
ни в редоовна експл
лоатация
главнитте разпределителни газопровод
г
ди от автом
матизиранаа газорегуллаторна станция –
АГРС ”Сливен”, които
о дават възможн
ност за бъдещотоо развиттие на
газораззпределителлната мреж
жа в града.
8

раздел Куултурно‐историчческото наследсттво на ОУП Сливвен
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
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+ Трансспортна ин
нфраструкттура
К
Комуникац
ционно - тр
ранспортнаата системаа на град Сл
ливен се е формиралаа заедно
с исторрическото развитие
р
наа града. Мяястото на град
г
Сливеен и общинната в стру
уктурата
на ком
муникациитте на наци
ионално нииво е същеествено и благоприяттстващо местното
м
развити
ие. Сливен
н има рол
лята на въъзел в мр
режата на националлната транспортна
инфрасструктура. Това
Т
специ
ифичното ккомуникаци
ионно поло
ожение на града, общ
щината и
областтта се обусллавя от среедищната ллокализацияя в рамкитте на Бългаария, от по
озицията
върху ккомуникаци
ионния сно
оп, свързваащ цяла юж
жна Българ
рия с южноото Черном
морие, а
също таака свързваащ южнитее със северроизточнитте части наа страната и от съседсството с
Бургаскка област. През тери
иторията наа Сливенскка област преминаваа първоклаасен път
№6 от националлната пътн
на мрежа и автомаггистрала “Тракия”, ккоито съвп
падат с
Общоеввропейски коридор №8
№ в участъъка от София до Бургас. През теериториятаа на град
Сливен
н преминават пътища от Републликанската пътна мреж
жа - ІІ-53, ІІІІ-488, Пъ
ът № 2 –
66, Пътт № Е – 7733.
П
През град Сливен преминава
п
а жп лини
ия София-К
Карлово-(С
Сливен)-КаарнобатВарна. Железопъттната инфр
раструктуррата е в лош
шо състоян
ние, включчително и сградата
с
на жп ггарата.
О
Обществен
ният превоз на пътниици в град Сливен сее извършваа с тролейбусни и
автобуссни линии
и. Използваният автоомобилен парк е ам
мортизиранн, което води
в
до
предосттавяне на неудовлетв
н
ворителни услуги на гражданитте9 Голямаа част от сп
пирките
на МОП
ПТ в градаа са в лошо
о състояниее. Паркиран
нето е проблем, особбено в центтралната
градскаа част и в близост
б
до обслужващ
о
щи админисстративни сгради.
с
+ Водоснабдяванее и канализзация
П
През град Сливен пр
реминават реките "Сеелишка", "Новоселск
"
ка" и "Асен
новска".
Водата в тях е срравнително
о чиста, ноо като проб
блем се яв
вява замърссяването с битови
ци. Гр.Сли
ивен се вод
доснабдяваа от яз.”Ассеновец”, както
к
и с подпочвен
ни води,
отпадъц
които се черпятт от шах
хтови и тръбни кл
ладенци в терасатаа на р. Тунджа
набдителни
и системи ”Тунджа”” и “Меч
чкарево”/. Съществув
уващата въ
ътрешна
/водосн
водопрооводна мррежа на града е оббособена в три зони
и: висока,, средна и ниска
/промиш
шлена/ зон
на, като в южната част на средната
с
зона се наамират и няколко
н
промиш
шлени пред
дприятия. Един от оосновните проблеми
п
на водопрооводната мрежа
м
е
състоян
нието на тръбната
т
мрежа
м
и маатериала от
о който са
с изработеени тръбитте. Към
настоящ
щият момеент гр. Сли
ивен нямаа действащ
ща пречиств
вателна сттанция за питейна
п
вода - оокончателн
ното привееждане в екксплоатаци
ия на изграаждащата ссе пречисттвателна
станцияя предстои.
К
Канализаци
ионната си
истема на гград Сливен е смесен
на – в общ канал се оттвеждат
отпадни
ите битови
и, дъждовни и индуустриални водни ко
оличества.Т
Това е причината
изградеената мреж
жа да е с малки диааметри и при
п интензивни дъжддове тя даа не е в
състоян
ние да при
иеме оттич
чащите се дъждовни води, коеето води ддо наводняяване на
сутерен
ните на при
илежащитее сгради (прредимно в централнатта градска част). Сли
ивен има
9

По данни
и от проведено анкетно
а
проучване за целите на изготвянето на ИПГВР на гр. Сливен
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изградеена пречисттвателна сттанция за оотпадни вод
ди, намирааща се на деесния брягг на река
Асеноввска.
К
Канализаци
ионната мр
режа на граада се нуж
ждае от рек
конструкциия и доизгр
раждане,
като отт реконстррукция и модернизаация се ну
уждае и пр
речистватеелната стан
нция за
отпадни
и води. В процес на изпълнениие е Интегр
риран проеект за воднния цикъл на град
Сливен
н, който се финансираа по операттивната про
ограма”Око
олна среда””.
II. 2.100 Околна среда
с
С
Според Наационалната система зза екологич
чен монито
оринг, гр.С
Сливен не попада
п
в
екологи
ично застррашените територии
т
по отнош
шение замъ
ърсяванетоо на атмоссферния
въздух.. Съществвено негаттивно еколлогично въ
ъздействиее за районна на граада има
дългогоодишната експлоатац
ция на руддник ”Сливен”. Спец
цифичен ппроблем сввързан с
опазван
нето на окоолната сред
да е наличиието на руд
днични вод
ди. В резуллтат на подземните
минни работи е нарушен
на хидроддинамикатаа на подзземните вводи, израазена в
понижааване на тяяхното ниво
о вследствиие на дрени
иране, кактто и изливаане на рудн
ничните
води в повърхносстните вод
доеми. Еколлогичен пр
роблем представляваат и депонираните
минни скални маси
м
с повишен раддиоактивен
н гама фо
он, ако тее се използват в
строитеелството. Дюлева
Д
рек
ка е друг еккологичен проблем заа града - тяя се явява граница
на изтоочната частт на града и вилната ззона като по
п нейното
о поречие в рамките на
н града
се набллюдават неррегламенти
ирани сметтища на биттови и стро
оителни отппадъци.
13
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФО
ОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
О
РАЗВИТИЕ

III.3 SWO
OT Анаализ
С
СИЛНИ
И СТРАН
НИ
Г
Геостраттегическ
ки позиц
ции
Б
Благопри
иятно полложение спрямо паневроопейскитте трансп
портни
ккоридори
и и нациооналнотоо пространство;
Н
Наличие на Инжеенерно-п
педагогиччески фаакултет - на Техн
ническияя
ууниверси
итет, Соф
фия и Коллеж - към
м Техническия ууниверси
итет, Соф
фия
И
Икономи
ика
Т
Традиции
и в обласстта на и
индустри
ията, коятто е водеещ сектоор в
и
икономикката и срравнителлно високка ефективност н
на фирми
ите;
Р
Ръст на п
преките ччуждестрранни ин
нвестици
ии.
С
Социалн
но развиттие
П
Показателли по отношениее на смърртносттаа и образзователната
сттруктураа на насеелениетоо, сходни
и със среедните заа странатта;
Д
Добре изгградена б
база от ообекти на здравеопазванеето, обраазованиеето
и социалн
ните услуги;
Н
Наличие на тради
иционни културн
ни обекти
и и дейности.
Г
Градска среда
• Ку
Културноо наследдство - И
Изявена и
идентичн
ност и сп
пецифиччен
гррадски пейзаж с особено значени
ие на сим
мбиозатаа на КИН
Ни
прриродни
ия факторр (рекитее, премин
наващи п
през град
да);
Ем
мблематтични обекти, няккои от кооито от н
националлно
зн
начение в рамкитте на граада и неговите окколности
и – Къщаамуузей на ссливенсккия бит оот 19 векк, къща ““Мирковвич”, къщ
щамуузей “Хааджи Димитър”, къща-муузей “Дообри Чин
нтулов”,
къ
ъща “Димитър Д
Добровичч”, Нациоонален м
музей на
теекстилнаата индусстрия, цъ
ърквите “Света С
София” и “Свети
и
Д
Димитър””, ранно византий
йската и средноввековна ккрепост
“Т
Туида” и др.
• О
Обитаван
не - Месстополож
жението на градаа и концеентриран
ния
в неговитее рамки икономи
ически, д
демограф
фски, куллтурен и
ад
дминистрративен потенци
иал го прравят еди
ин от осн
новните
оп
порни цеентрове зза растеж
ж през слледващи
ият прогррамен
пеериод;
• Тр
Труд - Налличие наа обособени индуустриалн
ни зони ссъс
сввободни площи и потенц
циал за раазвитие;
• О
Обслужваане - Налличие наа общесттвени проострансттва, някоои
отт които сса в добрро състояяние(преедимно в ЦГЧ)
• О
Отдих - Н
Наличие на достаатъчно оотредени
и площи зза отдихх пааркове, ззелени пллощи
• К
Комуникаации - Д
Добри пъттни и жеелезопъттни връзкки;
Бллагоприяятна град
дска струуктура за трансп
портнотоо
об
бслужван
не; Нали
ичие на и
изградено бивше военно летище
бллизо до ггр. Сливеен
Т
Техничесска инфраструк
ктура
Н
Наличие на надеж
жден вод
доизточн
ник, изградена Ви
иК и
еллектропрреносна и газорп
пеносна м
мрежа, ккакто и П
ПСОВ;
В ход е интегрираан проеккт за Вод
ден цикълл на гр. С
Сливен, който щ
ще
п
подобриссъстояни
ието и щее разширри ВиК м
мрежата;
Г
Газифици
иране на част от промиш
шлените п
предприяятия и сггради от
социалнаата инфрааструктуура
О
Околна ссреда
Б
Благопри
иятен миккроклим
мат по отношениее на ексттремнитее
кклиматиччни явлен
ния и зад
доволитеелно каччество наа атмосферния
въздух с
п
положитеелна роляя на реки
ите;
И
Изпълнен
ние на прроекти, вводещи д
до по-доб
бро упраавление н
на
оотпадъци
ите.
У
Управление
А
Активно местно ссамоупраавление с множеество посстигнати
и успехи и
оосъществвени пилотни ини
ициативи
и;
Р
Развит каапацитет за канди
идатстваане по пррограми на ЕС и други;
Т
Територи
ията на грр. Сливеен е покррита от действащ
щия ОУП
П, приет п
през
2009 г.

СЛА
АБИ СТ
ТРАНИ
и позици
ии
Гееостратеегически
Ли
ипса на висше
в
уч
чебно завведение.
Ик
кономик
ка
Беезработи
ицата и зааетосттаа са на по
о-неблагооприятни
и нива от средни
ите за
сттраната;
Поо-силен спад на икономи
и
иката в ср
равнениее със среедния за странатаа и огран
ничен
бррой струкктуроопрределящ
щи фирми
и;
Неесъответтствия меежду нуж
ждите наа местни
ия бизнесс и подгоотовката на кадри
ите,
заавършващ
щи образзованиетто в гр. Сливен.
С
Нееразвити
и клъстерри на территориятта на граада, коитоо да стим
мулират развити
ието
наа свързан
ни секторри.
Сооциално
о развиттие
Брроя на нааселениеето намаллява с ви
исоки тем
мпове, раждаемоостта е ниска,
ем
миграцияята е висока, възррастоватта структтура е вллошена;
Заатруднен
н достъп до някои
и обекти
и на обраазователн
ната инф
фраструкктура;
Заатруднен
ни услови
ия за раззвитието и функц
циониран
нето на гражданс
г
ския секттор
наа всички нива;
Ли
ипса на добър
д
мааркетингг и непри
ивлекателен начин на прредлаганее на
и дейноссти;
тррадицион
нните куллтурни събития
с
Ли
ипса на разнообр
р
разни мееста за пр
рекарван
не на свободнотоо време.
Теенденцияя към увеличаван
не на дел
ла на маллцинствеените груупи и нееефективвна
поолитика за
з интегррацията им.
радска среда
с
Гр
• Куултурно наследсство - Ло
ошо физзическо състояни
с
ие на обеектите наа
кул
лтурнотоо наслед
дство и липса на механизми за уп
правлени
ието и
поддържан
нето му; Затрудн
нен достъ
ъп до няккои култтурно-истторическки
не и
обекти. Нееефективвност на действаащите моодели на опазван
правление на култтурното наследство, коетто оказваа негативвно
уп
отр
раженияя върху отличава
о
щия обллик на градското простраанство;
• Об
битаван
не - Висоока гъсто
ота на обитаване,, разнороодна жиззнена срееда,
заттруднен достъп в някои квартали
к
и; Наличи
ие на неообитаеми жилищ
ща и
знаачителен
н брой сггради с недобри
н
конструктивни и/или
и
енеергийни
хар
рактерисстики.
14
4
Нааличие на множеество неззаконни гаражи
г
в някои жилищни
ж
и кварталли.
• Тр
руд - Налличие на голям бр
рой индуустриалн
ни терени
и, с необ
бходимосст от
изгграждане и рехаб
билитаци
ия на същ
ществуваща осноовна инф
фраструкктура.
• Об
бслужваане - Нед
достатъчн
но разви
ити или неблагоу
н
устроени вторичн
ни
цен
нтрове и общинсски пазар
ри.
• От
тдих - Лошо
Л
съсстояние и неподд
държани елементти на зелената си
истема
от общограадско и локално
л
значени
ие; неизползван потенциа
п
ал на рекките.
• Ко
омуникац
ции - Неедоизградена траанспортн
но-комун
никацион
нна
ин
нфраструуктура; Незадово
Н
лително текущо поддърж
жане на
същ
ществуващата улличната мрежа и неефекттивен въ
ътрешногградски масов
м
обществен
н пътничеески траанспорт. Лошо фи
изическоо състоян
ние на чааст от
спи
ирките на
н МОПТ
Т; Пробл
лемите с паркираането в централн
ц
ната град
дска
часст и в жи
илищнитте квартаали с най
й-голямаа гъстотаа на обиттаване.; Лошо
Л
съсстояние и недораазвита веелоалейн
на мрежаа; Лошо състояни
ие на жп
п
гар
рата и раайонът около неяя.
Теехническ
ка инфр
раструкттура
Неедобре поддържа
п
ана и амортизираана мреж
жа на теххническаата инфрраструктуура
Нуужда от реконстррукция и доизграаждане на
н ВиК мрежата;
м
Нееобходим
мост от доизграж
д
ждане, рееконструукция и преобору
п
удване на
н
прречистваателната станция за отпад
дни води
и в гр.Сливен
Нееобходим
мост от ПСПВ
П
Неедобро състояни
с
ие на пъттна/уличн
на инфрааструктуура, непоодържанаа тротоаррна
наастилка и липса на
н достъпна сред
да и досттъпен траанспорт за хоратта с
уввреждани
ия.
Ок
колна ср
реда
Си
илна ресурна и енергийн
е
на зависи
имост и ниска
н
ефективност в потрреблениеето.
Наарушенаа хидроди
инамикаа на подземните води,
в
изрразена в понижавване на
тяяхното ни
иво вследствие на
н дренир
ране, каккто и излливане на руднич
чните вооди от
би
ившия ру
удник ”С
Сливен”, в повър
рхностни
ите водоееми.
правлен
Уп
ние
Неедостатъ
ъчно собсствени приходи
п
и средсттва;
Неедостатъ
ъчен адм
министраативен каапацитетт за ефекктивно уп
правлени
ие на проекти
поо програм
ми на ЕС
С и др.

Проектъ
ът се финанси
ира от Европ
пейския фонд за регионалн
но развитие и от държавни
ия бюджет наа Република България.
Б
Този ддокумент е съ
ъздаден в рам
мките на проект „Интегрирран план за гррадско възстаановяване и рразвитие на гррад Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”,
” който се оссъществява с финансоватаа подкрепа наа Оперативна
програма „Реегионално раазвитие 2007--2013г.”, съфи
инансирана оот Европейски
ия съюз, чрезз Европейски
ия фонд за реггионално разввитие.
Цялаата отговорноост за съдърж
жанието се нооси от Общин
на Сливен и п
при никакви ообстоятелства не може да се счита, че този докумен
нт отразява официалното
о
становище на
н Европейски
ия съюз и Управляващия орган.
о

Опееративна пррограма “Реггионално раазвитие” 20007-2013
www.bbgregio.eu
Инвеестираме въ
ъв Вашето ббъдеще!
Договоор BG161PO
O001/1.4-077/2010/022
Проек
кт „Интегр
риран план
н за градскоо възстанов
вяване и раазвитие на град Слив
вен като цен
нтър на агл
ломерационен ареал””

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФО
ОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
О
РАЗВИТИЕ

ВЪЗМОЖНОС
СТИ
Г
Геостраттегическ
ки позиц
ции
Б
Близост д
до АМ “Т
Тракия” и възмож
жност заа изгражд
дане на ссъпътствващата
и
инфрастрруктура.

ЗАПЛАХ
З
ХИ
Геостр
ратегичеески поззиции
Забавен
ни темпоове на раазвитие на
н транзи
итните пътища
п
и TEN-T в
следващ
щите петт години
и;

И
Икономи
ика
П
Пълноцен
нна подккрепа на малкия и среден
н бизнес и развиттие на
и
икономиччески дей
йности с висока добавен
на стойноост; потрребност оот
въвеждан
не на новви/иноваттивни прродукти и услуги
и; Оптим
мизиранее на
м
мрежата н
на техни
ическата инфрасттруктураа в проми
ишленитте зони;
Запазванее и разви
итие на ттрадициоонните заа общинаата сектоори;
У
Установяяване на ррегионаллни парттньорствва и сътруудничесттва на
м
местната власт и бизнеса;; По-ефективно и
използваане на трудовия
п
потенциаал на населениетоо; Развиттие на коомплексеен туристически
п
продукт н
на базатаа на добррото съчетание н
на антроп
погенни и природ
дни
рресурси;

Икономика
Продъл
лжителна иконом
мическа криза и свиване на стопаанските
дейноссти;
Намаляяване броя на маалките и средни предпри
иятия с негативно
н
о
влияни
ие върху заетосттта;
Намаляяване броя на голлемите, структур
с
роопредеелящи фи
ирми;
Неконккурентнооспособн
ност на местната
м
а икономика в по-широк
регионален плаан;
власт.
Недосттатъчна финансо
ф
ва децен
нтрализац
ция на местната
м

С
Социалн
но развиттие
Б
Благопри
иятно дем
мографскко развиттие;
С
Създаван
не на услоовия за п
пълноцен
нна реаллизация н
на млади
ите хора в гр.
С
Сливен; И
Интеракттивно прромотираане на куултурнитте събити
ия и дейн
ности;
О
Обогатяване на куултурнатта инфрааструктуура с новви елемен
нти.
Г
Градска среда
• Ку
Културноо наследдство - П
Предприеемане наа дейностти по
акктуализаация на н
недвижим
мите куллтурни ц
ценности
и на
теериторияята на Об
бщинатаа; Ефекти
ивна реаллизация на култуурното
нааследствво като ф
фактор заа устойчи
иво развитие и ресурс за
куултурни индустррии; Соци
иализираане на куултурнотто наследство;
Възможноост за въ
ъзстановяяване на увреден
ни или раазрушени
и
сггради – н
недвижими култуурни цен
нности; А
Архитекттурата н
на
поовечето обекти п
позволявва вменявването на широкк набор оот
фуункции ((култураа, образоование, сеедалищаа на фирм
ми и
ин
нституци
ии, жили
ища).
• О
Обитаван
не - Възм
можностт за провеждане н
на жилищ
щна поли
итика
и усвояван
не на същ
ществуващи резеерви; Поодпомагаана на
еттажните собствен
ности за провежд
дане на м
мерки заа енергий
йна
еф
фективноост.
• Тр
Труд - Мееханизми
и за комаасиране и конверрсия на п
производ
дствени
теерени в н
незадовоолителноо състоян
ние.
• О
Обслужваане - Дорразвиван
не и обноовяване на втори
ичните
цеентрове.
• О
Отдих - П
Потенциаал за изгрражданее на зелен
ни площ
щи и
съ
ъоръжен
ния за споорт и отд
дих (възсстановявване на П
Парк Хам
мам
бааир, Стад
дион Юн
нак, реки
ите, прем
минаващ
щи през гррада моггат да
сллужат каато стимуулатор заа градски
и отдих, както и за еколоогично
чи
истата гррадска срреда, под
добрявай
йки микрроклиматта.)
• К
Комуник
кации - У
Увеличавване изпоолзваемоостта на обществвения
трранспортт чрез поо-ефективни и прривлекаттелни усллуги;
П
Подобрявване на качествотто на МО
ОПТ (авттопарк, сспирки);
И
Изграждане на траанспортн
но-комун
никационна инфраструкттура и
пооддържаане на съ
ъществувващата уллична мррежа.
Т
Техничесска инфраструк
ктура
У
Успешно изпълнеение на п
проекта зза Водни
ия цикълл на гр. С
Сливен
Р
Разширявване на ггазопреноосната м
мрежа, гаазифицирране на
б
битови поотребитеели. Подобряванее на цялоостната гградска ттранспорртна
и
инфрастрруктура; Осигуряяване на ефективвен градсски трансспорт.

лно разв
витие
Социал
Намаляяване и застарява
з
ане на нааселениеето и раб
ботната сила
с
;
Трайнаа тенденц
ция към миграци
ия на хоррата в труудоспосообна въззраст към
м
по-голеемите гррадове илли други
и държави
и;
Ниски доходи на
н населлението;
Неакти
ивен граж
ждански сектор.
Неспраавяне с интеграци
и
ията на ромското
р
о малцин
нство, кооето би довело
д
доо
изолир
ране на теериторияята от гр
рада, кояято обитаава.
ка средаа
Градск
• Културрно насл
ледство - Обезли
ичаване на
н иденттичност, загуба на
н
културн
ни следи
и, изчезваане на об
бекти наа недвижимото куултурно
наследсство пораади недо
обра поддръжка.
• Обитавване - Вллошаван
не на кач
чеството на обитааване при
необноввяване и неподдъ
ържане на
н жилищ
щния фоонд и наррастване
броя наа опаснитте сгради
и
• Труд - Невъзмо
Н
жност заа изработтване и прилаган
п
не на мехханизъм
за обновяване на
н индусттриалнияя фонд.
• Обслуж
жване - Намаляв
Н
ане роляята на вторичнитте градскки
центровве.
• Отдих - Неизпоолзваеми
и елемен
нти на зеелената система
с
о
от
локалноо и общооградско
о значени
ие;
• Комуни
икации - Намаляяване на използвааемосттаа на общественияя
градски
и транспоорт и увееличаван
не на заввисимосттта от
алтернаативни начини
н
заа придви
ижване.
Технич
ческа ин
нфрастр
руктура
Липса на
н синхрронизираане на пл
лановетее и СМР при изпъ
ълнение на
проектите за теехническката инфр
раструкттура.
Околн
на среда
Увелич
чена зави
исимост от твърд
ди и фоси
илни горрива за отоплени
о
ие и
транспорт;
Незнач
чителен брой
б
сан
нирани жилищни
ж
и сгради;
Период
дично наанасяне на
н голем
ми щети от
о рискови прироодни явлления
причин
нени кактто от ексстремни климати
ични явления и влошен
в
д
дренаж.
Управление
Липсатта на реф
форми заа децентр
рализаци
ия към меестното самоупрравление;
Необвъ
ързаностт между стратеги
с
ическите и устрой
йствени докумен
нти.

О
Околна ссреда
Н
Намаляваане на въ
ъглеродн
ните емиссии и увеличаван
не на рессурснатаа и
ен
нергийна незави
исимост ччрез: раззвитие наа екологоо-съобраазен тран
нспорт
(ттролейбуусна мреежа, велоосипеднаа мрежа),
внедряван
не на хиб
бридни В
ВЕИ в гррадскатаа среда, рразвитие на градсско и
ккрайградсско земееделие, м
местна поолитика за намалляване (ввкл. домаашно
ккомпости
иране), повторна употреб
ба (вкл. рразвитие на солид
дарни
ххранителн
ни коопееративи)) и рецикклиране ((вкл. сти
имули за разделяне) на
оотпадъци
ите;
У
Управление
Е
Ефективн
но плани
иране и уусвояванее на сред
дствата оот ЕС в сследващи
ия
п
програмеен период
д; Привлличане на допълн
нителни средстваа в подкррепа на
м
местната политикка и насъ
ърчаванее на публлично-чаастните п
партньоррства,
ккато инсттрумент зза облагородяван
не на граадската ссреда и п
предостаавяне
н
на общесттвени усслуги.
Проектъ
ът се финанси
ира от Европ
пейския фонд за регионалн
но развитие и от държавни
ия бюджет наа Република България.
Б
Този д
документ е съ
ъздаден в рам
мките на проект „Интегрирран план за гррадско възстаановяване и рразвитие на гррад Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”,
” който се оссъществява с финансоватаа подкрепа наа Оперативна
програма „Реегионално раазвитие 2007--2013г.”, съфи
инансирана оот Европейски
ия съюз, чрезз Европейски
ия фонд за реггионално разввитие.
Цялаата отговорноост за съдърж
жанието се нооси от Общин
на Сливен и п
при никакви ообстоятелства не може да се счита, че този докумен
нт отразява официалното
о
становище на
н Европейски
ия съюз и Управляващия орган.
о
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II.4 Изв
води относсно наличи
ието на гр
радски тери
итории в неудовлетв
н
ворително
о
съсстояние, с негативни
и тенденци
ии в развит
тието или с нереали
изиран пот
тенциал
Въз осн
нова на реезултатите от изготвеения анали
из, проведеени общест
ствени проу
учвания
сред ггражданитее, предстаавители нна неправвителствени
ите органнизации, бизнеса,
б
админи
истрацията и местнатаа власт са ф
формулираани изводи и проблем
ми в трите основни
о
типа гградски тееритории, разглеждаани от настоящия
н
документт – териттории с
преоблаадаващо сооциален хаарактер (жиилищни тееритории), териториии с преоблаадаващо
публиччни функци
ии, територии с преоббладаващо икономиче
и
еско функциии.
II. 4.1 

Терито
ории с преообладаващ
що социалеен характеер

В зоните с преобладааващ социал
ален характтер натрупв
ване на прооблеми, свъ
ързани с
техничееската инф
фраструктур
ра има в слледните тер
ритории:
⇒ Кввартали с преобладав
п
ващо население от етн
нически маалцинствен
ни групи
– „Надеждаа“, „Комлуука“. В гол
ляма част от тези тееритории основен
прроблем е много лош
шото състтояние или
и липсата на технич
ческа и
трранспортнаа инфраструуктура. Налице серио
озен недосттиг на елем
менти на
гррадската ср
реда.
⇒ Жилищните
Ж
квартали – „Даме Гр
руев – Стояян Заимов““, „Сини каамъни –
Бъ
ългарка“, „Дружба“,
„
„Младостт“. В голяма част оот тези тер
ритории
оссновен пр
роблем е много лошото състояние нна трансп
портната
ин
нфраструкттура. Асф
фалтовата настилка до осноовни общ
ществено
об
бслужващи
и обекти в кварталитте е в изкл
лючителноо незадовол
лително
съ
ъстояние, като на места такава
т
изц
цяло липпсва. Същ
ществува
нееобходимост от изгграждане на мрежа от кръгоови движеения за
об
блекчаванее на трафиика и достъ
ъпа до жи
илищните кквартали (кръгово
дввижение на
н моста Р
Розова град
дина). По мнение нна анкетираните в
раамките на анкетнотоо проучван
не за целитте на ИПГ
ГВР, парк „Юнак“
слледва да бъ
ъде сред пр иоритетитее за развити
ие на градаа.
С
Сериозен
пр
роблем е и наличието на множество неззаконни гааражи в
м
междублоко
овите просттранства въ
ъв всички квартали.
к
П отношение елемеенти на гр
По
радската жизнена
ж
срреда като детски
пллощадки, спортни ттерени и междублок
м
ови простр
транства е налице
неезадоволиттелно състоояние на съ
ъществуващ
щите и серриозен недо
остиг на
таакива елементи във вссички жили
ищни кварттали.
⇒ Ново село, Клуцохорр, Републ
лика, Хисаарлъка югг. Липсващ
щи или
неедостатъчн
ни развитии елементи
и на МОПТ (неточчно и нер
редовно
об
бслужване на линниите, нед
достатъчно
о изградеени спирк
ки със
съ
ъответните съоръжениия) са осно
овен проблем в Клуцоохор. Състоянието
наа уличнаата мреж
жа, трото
оарните и алейнни настилки е
нееудовлетво
орително.
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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⇒ Кввартал „Речица“ - Лоошото състо
ояние на теехническатта инфрасттруктура
(уулици, троттоари, алеййни настил
лки, осветлеение, парки
кинги и др.); липса
наа места за спорт и оттдих в близзост, велоал
леи, детскии площадки; лоши
хи
игиенни уссловия; липпса на местта за спорт и отдих в бблизост, веелоалеи,
деетски площ
щадки липсса/отдалеченост на обслужващ
о
ща инфрасттруктура
(и
изнесени оф
фиси на аддминистрац
ции, експло
оатационнии дружествва ЕОН,
Ви
иК, ЧТК, културни,
к
зздравни и медицински
м
и услуги); ннепригоден
на среда
заа живот за хора
х
с уврееждания.
Н
Неблагоприятността на градскаата среда в някои райо
они се опрределя от факта,
ф
че
организзираните и благоусстроени оозеленени терени съ
ъставляватт малка част
ч
от
територрията на града.
г
По-голямата ччаст от паарковите пространст
п
тва с относително
голяма площ са раазположени
и в източнаа и централ
лна част наа града.
П
При определяне на теериториитее за градскко възстано
овяване и рразвитие тр
рябва да
се взем
ме под вним
мание, че анализът
а
и оценката на
н природн
ните и антрропогенни фактори
ф
показваа, че най-н
неблагоприятни териттории по отношение
о
състояниеето на при
иродната
среда и градскатаа екология са кварталл „Надеждаа“, както и промишлеените зони в града.
Налицее е проблеем, свързан
н с необхоодимостта от терито
ориално раазширение поради
голяматта гъстота на обитаваане в кварттал „Надеж
жда“, създааваща вътррешни екол
логични
проблем
ми на общн
ността.
Р
Районът окколо жп гар
рата изпълннява преди
имно публи
ични функцции, като в същото
време ттази зона е основен подход
п
от квартал „Н
Надежда“ към
к останаалата градсска част.
Включвването и в рамките на социаллната зона въпреки общите пуублични функции,
които ття изпълняява по отно
ошение на целия граад, е обоснована от ннеобходимо
остта от
осигуряяване на сигурен и комфортеен достъп//връзка меежду кварртал „Надеежда“ и
останаллата част на града. Осигурявването на подобна комуникац
к
ция е необ
бходимо
предвидд специфи
ичното разп
положение на квартал
л „Надежд
да“ – извънн жилищни
ите зони
на градд Сливен и на територ
рията на Инндустриалн
на зона. В допълнени
д
ие обновяваането на
района около жп гарата ще допринесее за осъщеествяване на
н практикаа на теореттичните
п
нето на ппубличнитее простран
нства в м
маргинализираните
постаноовки, че подобряван
райони водят до по-добри условия нна живот и подобряване на блаагосъстоян
нието на
хората в съответн
ните райони
и.
Л
Локализаци
ията на по-големи теериториалн
ни модули с неблагопприятни оц
ценки на
социалн
но-икономическите критерии
к
пооказва, че те
т са разпол
ложени оснновно в:
⇒ Кввартали с преобладав
п
ващо население от етн
нически, маалцинствен
ни
гррупи – „Над
дежда“, „К
Комлука“. Тези
Т
терито
ории са с иззключително
гооляма конц
центрация нна социално-икономически пробблеми по вссички
крритерии.
⇒ Жилищните
Ж
квартали ((Клуцохор,, Даме Груеев – Стоян Заимов, Сини
каамъни – Бъ
ългарка, Дрружба, Млаадост, Република). Поо мнение наа
ан
нкетирани жители
ж
на град Сливеен, нивото на безрабоотица в тези
и
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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тееритории е високо. В голяма часст от тези територии
т
оосновен пр
роблем е
ни
иската степ
пен на енерргийна ефекктивност на сграднияя фонд.
⇒ Кввартали с концентрац
к
ция на панеелен/изград
ден по индуустриален способ
фоонд, намир
ращи се преедимно в източните
и
части
ч
на граада – Даме Груев
– Стоян Заим
мов, Сини камъни – Българка,
Б
Дружба,
Д
Млладост.
Идентифицирани проблеми
щния сграден фонд заа цялата зонна;
+ Лошоо състояниее на жилищ
+ Неизгградени, неблагоуст
н
троени, нееобзаведени
и или в лошо съ
ъстояние
елемеенти на граадската жиззнена средаа в обхватаа на зоната;;
+ Недобро състояяние на улиичната мреж
жа в зонатаа;
+ Лошоо състояни
ие и/или недостатъч
чен капаци
итет на ссградния фонд
ф
за
общеествено об
бслужване (образоваателна, соц
циална, куултурна, здравна,
з
спорттна, админи
истративнаа инфраструктура) на територияята на зонатта.
Възмож
жни интеррвенции
+ Обноовяване на многофам
милни жили
ищни сград
ди чрез реемонт на покриви,
п
сград
дни инстаалации и фасадна дограма и външнаа топлоиззолация,
съоръ
ъжения за подобряваане на енер
ргийната еф
фективностт в многоф
фамилни
жили
ищни сгради;
+ Изграаждане, реехабилитацция и разш
ширение на
н елементтите на гр
радската
жизнената сред
да в зонатта – изграждане, рех
хабилитациия на троттоари и
йно осветл
ление, виддеонаблюд
дение и
пешееходни алееи, уличнно и алей
подоб
бряване достъпа за хоора с увреж
ждания; блаагоустроявване и обзаввеждане
на междублок
м
ови просттранства и зелени пространнства за широко
общеествено пол
лзване (детсски площад
дки, спортн
ни площаддки, парком
места);
+ Рехаб
билитация и реконсструкция на
н градскаа улична мрежа в зоната,
прилеежащото ул
лично освеетление, пааркоместа;
+ Обноовяване наа обекти нна образоввателна, со
оциална, ккултурна, здравна,
з
спорттна, админ
нистративнна инфрасструктура – ремонтт, обновявване на
сград
дния
фонд,
енерргийна
ефективност,
физиическата
среда,
непоссредствено
о прилежащ
ща към общ
щественитее сгради заа достъп заа хора в
нераввностойно
положеение;
реемонт,
обновяване
о
е
на
спортна
инфрраструктураа.

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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II. 4.2 Територии
и с преобл
ладаващо публични
п
функции
ф
Т
Тези териттории вклю
ючват осноовно централната граадска зона, в която силно
с
са
конценттрирани сгграден фонд с адмиинистративни и обществени фуункции, ку
ултурни
ценностти, площад
ди, парковве и съоръъжения с общоградсско значенние (паметн
ника на
Хаджи Димитър, църквата
ц
Св.
С Димитъър, Митрополията, Теаатъра и др..).
П
Проблемитте, свързан
ни с функкциониранеето на тази част наа главния градски
център се отнасятт преди вси
ичко до трранспортно
ото обслужване и парркирането, както и
до конттакта със сп
пирките наа масовия ообществен транспорт.
т
Ц
Централнатта градскаа част е с най-голям
ма конценттрация на обекти, които са
недвиж
жими култуурни ценно
ости. Тук ппопадат и повечето
п
отт сградите, представи
ители на
различн
ни архитекктурни европейски сттилове. В централнат
ц
та градска зона се съ
ъчетават
публиччни функци
ии, обитаваане, концеентрация наа недвижими културрни ценноссти и на
практикка тази зон
на представвлява относсително хом
могенна градска териитория.
В
Включванеето на стру
уктурната еединица но
ови терени
и 3 – парк (Хамам бааир) към
публиччната зонаа се обосновава с категорич
чното мнеение на ггражданитее, че е
необходдимо неговвото облагородяване и развитиее. В допълнение заеддно с вклю
ючването
на порречието между
м
квар
рталите „К
Клуцохор““ и „Комлука“ ще бъде осигурено
подобряяване на съ
ъстоянието
о на подходдите към квартал „Кл
луцохор“. П
Последниятт е един
от кваррталите в град Сливвен с най -лошо съсстояние наа техническка и транспортна
инфрасструктура, но
н поради отдалеченоостта му отт останалитте кварталии с ниски оценки
о
е
невъзмоожно вклю
ючването му
м в хомоггенна соци
иална зона. Поради ттази причи
ина към
публиччната зона за въздействие са вкллючени и части от заападната ччаст на квартала, в
които сса ситуиран
ни сгради с публичнии функции – здравни заведенияя, училище, детски
градини
и и др., налличие на ул
лични фроннтове с траадиционно застрояванне, които тр
рябва да
бъдат ссъхранени.
О
Отчетени са
с и следни
ите характееристики наа централната градскаа зона:
+ Зона Център е значима
з
за цялото насселение на град Сливеен;
+ Сград
дния фонд обхваща еддни от най
й-старите об
бекти за гррада;
+ Зонатта включваа основнитее публични
и пространсства, пешехходни улиц
ци зони,
публи
ични сград
ди и места;
+ пресеечна зона на
н системитте на градската инфрааструктураа.
Идентифицирани проблеми
+ Недобро състояяние на техн
ническата и транспор
ртна инфрааструктура;;
+ Неизгградени, неблагоуст
н
троени, нееобзаведени
и или в лошо съ
ъстояние
елемеенти на граадската жиззнена средаа;

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
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н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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+ Лошоо състояни
ие и/или недостатъч
чен капаци
итет на ссградния фонд
ф
за
общеествено об
бслужване (образоваателна, соц
циална, куултурна, здравна,
з
спорттна, админи
истративнаа инфраструктура) на територияята на зонатта.
Възмож
жни интеррвенции
+ Рехаб
билитация и реконсттрукция на
н градска улична м
мрежа в зо
оната и
трансспортни съоръжения;
+ Рехаб
билитация и реконсттрукция на алейно оссветление, градски дизайн и
обзаввеждане;
+ Обноовяване на обекти на обслужващ
щата местн
на админисстрация, об
бекти на
образзователнатаа, здравна и културнаа инфрастр
руктура - реемонт, обн
новяване
на сградния фонд, еенергийна ефективн
ност, физзическата среда,
непоссредствено
о прилежащ
ща към об
бществени сгради за достъп заа хора в
нераввностойно положениее;
+ Опазвване и развитие на недвижим
ми културн
ни ценноссти - разви
итие на
исторрически ку
ултурни аатракции и популяр
ризиране нна туристическия
потен
нциал на ку
ултурното ннаследство
о.

и с преобл
ладаващо икономиче
и
ески функц
ции
II. 4.3 Територии
Т
Тези териттории вклю
ючват основвно произво
одствено-складови инндустриалн
ни зони.
А
Анализът на резулттатите покказва нали
ичието на три голееми терито
ориални
конценттрации на зони с виссок инвестииционен и пространсттвен потеннциал. Те съвпадат
с
с голем
ми производ
дствени стр
руктури наа територияята на град Сливен :
+ Пром
мишлена - запад
з
+ Пром
мишлена – изток
и
+ Пром
мишлена - юг
ю
В тези зоони същесттвуват мн огобройни
и стари пр
роизводстввени предп
приятия,
нуждаеещи се от реконструк
кция и обнновяване на
н техничесската инфрраструктур
ра и/или
преструуктуриранее.
О
Основен проблем
п
е остарялатта и с неезадоволително качеество транспортна
инфрасструктура в промишлеените зони .
В Промиш
шлена зонаа запад съъстоянието
о на техническата иинфраструк
ктура е
относиттелно задооволително. Близосттта на тези територии
т
до големии пътни артерии и
наличието на свободни
с
незастроенни терени
и общинска собстввеност ги прави
ии и развиттие на нови
и проекти .
привлеккателни за инвестици
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О
Община Сливен
С
раазполага с най-гол
лям обем терени ччастна об
бщинска
собствееност в Промишлена зона западд, терени в южната част на проомишлена зона
з
юг,
терени в западнатта част на промишлен
п
на зона изто
ок.
С
Северните части на промишлеена зона сеевер са обществено обслужващ
ща зона,
което п
прави тази част
ч
от зон
ната подходдяща за вкл
лючване в публичната
п
а зона.
И
Идентифи
ицирани пр
роблеми
+ Лошоо състояниее на техничческа и ули
ична инфрааструктура;;
+ Лошоо състояние на елемеенти на граадската жизнена средда - липсваа достъп
на хоора в неравностойно пположениее; липса на активна/диинамична среда
с
на
живоот/работа; лошо
л
състояяние на елеементите на
н градскатта жизнена среда.
В
Възможни
и интервен
нции
+ Изграаждане/рех
хабилитациия на уличн
на мрежа в обхвата наа зоната;
+ Изграаждане, реехабилитацция на озееленени пл
лощи, алеййното освеетление,
тротооарни насттилки, посттавяне на видеонаблю
юдение и енергоспесстяващо
осветтление, достъп за ххора в нер
равностойн
но положенние, елемеенти на
градсския дизайн
н

II 5 Виззия за разв
витието на
а град Сли
ивен до 202
20 г.
В
Визията ни
н дава представа зза развити
ието на ключовите
к
икономич
чески и
социалн
ни сектори
и в града и за
з неговотоо пространствено разв
витие до 20020 г.
Д
Дефиниран
нето на съо
ответстващ
ща на нужд
дите и желаанията на м
местната общност
о
Визия зза развитиее на гр. Сли
ивен е осноова за опрееделянето на
н адекватнна стратеги
ическа и
плановаа рамка на Интегрирааният план за градско
о възстанов
вяване и раззвитие на града.
г
В
Визията заа развитие на град Слливен корееспондира със заложеените парааметри в
стратеггическите документи
и от по--високо йерархично
й
о равнищее в евро
опейски,
национ
нален и реги
ионален аспект.
Ф
Формулирааната в Областната сттратегия заа развитие на област Сливен 20
005-2015
г. визияя гласи:
„
„Сливенскаа област - модернна и проссперираща в началоото на тр
ретото
ххилядолетиие, достойна част от
т Обединен
на Европа.“
В
Визията зааложена в Плана за рразвитие на
н община Сливен 20007 – 2013 година
носи схходен смисъ
ъл, но насо
очен конкреетно в рамките на общ
щината :
„„Да превъррнем Общ
щина Сливеен в привллекателно място заа живот, труд и
почивкаа, да създ
дадем опт
тимална срреда за ра
азвитие на
а бизнеса и за пълноценна
реализаация на човвешкия факктор чрез:
Проектът се финансира
ф
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опейския фонд за ррегионално развити
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‐
‐
‐
‐

рразвитие на мест
тната икоономика, основаващ
ща се на традиционни и
рресурснооб
безпечени отрасли, и внедрявване на нови
н
и виисокотехно
ологични
ппроизводст
тва, типиччни за икон омика, баззирана на зн
нанието;
пподобряванне на техни
ическата и социалнат
та инфрасструктура;;
ввъзстановяяване и опазване
о
нна околнат
та среда; създаванне на усло
овия за
оосмисляне живота на всичкки жителли и особ
бено на м
младите хора и
м
маргиналниите групи;
еефективнаа местна ад
дминистраация.“

О
Отчитайки
и възприети
ите визии зза развитие на област Сливен, община Сливен и
дефини
ираните срравнителни
и предимсства и оссновни про
облеми наа урбаниззираната
територрия на гр. Сливен в целевия
ц
и проблемен
н анализ наа настоящаата ситуаци
ия, след
анкетноо проучван
не бяха фор
рмулирани три варианта на визи
ия за развиитие на гр. Сливен
в периоода 2014- 2020 г.:
Сливен
н - чист и зелен
з
град
д с развитаа икономик
ка и инфра
аструктурра.
Сливен
н – сигурен
н град, преедоставящ
щ високо ка
ачество на
а живот и п
привлекат
телен
за младдите хора.
Сливен
н – иконом
мически пр
росперираащ, зелен и сигурен град,
г
предооставящ високо
качество на живоот.
Т
Тези три варианта бяха обссъдени въ
ъв фокус-ггрупи с ппредставиттели на
общинсската адми
инистрацияя на гражддански оргганизации от град Сл
Сливен. Осн
новните
акценти
и от това обсъждан
не са свъррзани с нееобходимостта от аккцентиранее върху
традици
иите на гррада, присъ
ъствието нна хората във визията, желаниието на хо
ората за
удобна жизнена среда, която
к
в крана сметка се постига ччрез подо
обрената
ото управление за оссъществяваането на
инфрасструктура, както и заа важносттаа на добро
формуллираните ви
изия и цели
и на развиттието на града.
В
Въз основаа на направвените проуучвания и обсъждания
о
я е формуллирана след
дната
визия за развитие на гр. Сли
ивен в перииода 2014- 2020
2
г.:

Сливеен - възрооден пред
дприемач
чески дух
х, добро място
м
за живот, добро
д
управ
вление
Ф
Формулирааната визи
ия се оснновава на основните акцентии от провведените
проучваания и обсъ
ъждания, а именно:
− необход
димостта от
о акцентирране върху традициитте на града,,
− присъсттвието на хората
х
във визията,
− желани
ието на хораата за удоббна жизнен
на среда, ко
оято в крайнна сметка се
с
постигаа чрез подо
обрената иннфраструкттура, както и за
− важността на добр
рото управ ление за оссъществяваането на раазвитието на
н
града.
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
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II 6 Изббрани зони
и за въздей
йствие в гр
рад Сливеен
В съоттветствие с определ
лената Ви
изия за раазвитие наа гр. Слиивен и осн
новните
характееристики на
н урбанизи
ираната тееритория саа определеени три зонни за възд
действие
(по едн
на от всеки
и тип). Зони
ите са опрределени в съответств
вие със форрмиралата се през
годинитте прострранствена, демограф ска, социална и икономичесска структтура на
урбаниззираната тееритория на
н град Слиивен.
На базаата на изгоотвените ан
нализи и коонсултации
и беше преедложен оббхват на зо
оните за
въздейсствие, вклю
ючени в Ин
нтегрираниия план за градско въ
ъзстановявване и разввитие на
град Слливен. Граафично изо
ображениее на зонит
те за въздеействие наа територи
ията на
град Сл
ливен е пр
редставено
о в Прилож
жение 1.
Така п
предложения обхват
т на зонитте за въздеействие въ
ъзлиза на 11,7 км², което е
прибли
изително 51%
5
от тер
риторията на град Сл
ливен.
Забележ
жка: за границитее на зонните, опрееделени по
п улицит
те, ограни
ичаващи
съотвеетната зонна от оста
аналата т еритория е прието ограничава
о
ащата улиц
ца да се
р
на уличното платно и тротоариите) в рамкките на
включваа изцяло (вв пълният размер
определлената зонна.
Предлоожените зон
ни за въздеействие на практика обхващат
о
целия
ц
градсски център,, всички
жилищн
ни кварталли в строиттелните грааници на гр.
г Сливен, както и съъществена част от
трите основни индустриал
и
лни зони. Разработтването наа интегрирран план с така
предлож
жения обххват ще до
опринесе зза подобряяване на цялостната
ц
а градска среда в
Сливен
н.

Зона с публични
п
и функции
и, с висока общесствена зн
начимост
т
З
Зоната с публични
п
функции, с висока обществеена значим
мост предсставлява
компакктна и хомогенна от географскаа гледна точка териттория, вклю
ючваща гр
радското
ядро и аадминистрративния цеентър на гррада.
П
Площта наа зоната е 1,92 км².
Г
Граници и обхват на
а зоната: нна север, сееверозапад границатаа на зоната започва
от ъгълла на ул. „Верила” и ул. „Велиикокняжевсска”. Тръгв
ва на изтокк по ул. „В
Верила”,
завива по ул. „А
Антон Пан
ну”, следваа улиците „ Професор Асен ЗЗлатаров” и „Ген.
у „ Проф
фесор Асеен Златаров” стига до
д ул. „Еллисавета Баагряна”.
Столетоов” и по ул.
Границ
цата продъллжава на югоизток
ю
ппо ул. „Ели
исавета Баггряна”, завиива на юг по бул.
„Христто Ботев” и продължава по ул. „„Радой Рали
ин” до бул. „Цар Сим
меон”, вклю
ючвайки
бившитте терени на военно
ото поделеение заклю
ючени между ул. „Раадой Ралин
н”, бул.
„Хаджи
и Димитърр”, бул. „Бу
ургаско шоосе” и ж.кк. „Стоян Заимов”
З
и промишлеена зона
север, ззаключена между бул
л. „Хаджи Д
Димитър”, ул. „Радой
й Ралин”, ббул. „Цар Симеон”
С
и ул. „Б
Братя Милладинови”. Границатаа продължаава на севеер по бул. „Цар Симееон”, на
ъгъла с ул. „Братяя Миладин
нови” пресиича река Асеновска,
А
обхваща ппарк „Хамаамбаир”,
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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продължава по буул. „Стефаан Караджаа”, пресичаа река Асеновска и ттръгва на север
с
по
ул. „Генерал Скоб
белев” и ул
л. „Великоокняжевскаа” до изход
дната си тоочка - ъгъл
ла на ул.
„
яжевска”. ЗЗоната вкл
лючва тереените закллючени меж
жду ул.
„Верилла” и ул. „Великокня
„Димиттър Пехливванов Добр
рович”, ул. „Павел Милюков”,
М
ул.”
у Любенн Каравело
ов”, ул.”
Джордж
ж Уошбъррн”, ул.”А
Асеновска” и ул. „Г
Генерал Ск
кобелев” ккакто и терените
т
намираащи се между
м
ул
л. „Генеррал Скобеелев”, ул. „Великоокняжевскаа”, ул.
„Абадж
жийска”, улл.”Клокотница” и ул. „Професор
р К. Ичерек
к”.
Г
Графично изображеение на зон
ната с публ
блични фун
нкции, с виисока общеествена
значим
мост е дадеено в Прил
ложение 2
М
Мотиви заа определя
яне на зонаата:
ЗЗоната с пуублични функции оббхваща централната градска часст, в която силно е
конценттрирано представян
нето на публични
и услуги чрез ссграден фонд
ф
с
админи
истративни и общесттвени функкции, нали
ичие на ку
ултурни цеенности, пл
лощади,
парковее и съоръ
ъжения с общоградсско значен
ние (паметтника на Хаджи Димитър,
църкватта Св. Димитър,
Д
пл. Хадж
жи Димиттър, сград
дата на О
Община Сливен,
Митроп
полията, множество
м
детски граадини и уч
чилища (Г
ГПЗЕ Захарри Стоянов, ПМГ
Добри Ч
Чинтулов, ХГ Дамян
н Дамянов, 5 СОУ Пеейо К. Явор
ров и др.,О
Областна ди
ирекция
на МВР
Р, Съдебнаата палатаа, болничнии заведени
ия (МБАЛ Хаджи Диимитър, СБ
БАЛ по
хирурги
ия, СБАЛ по
п АГ, Деттска Стомаатология), Исторически музей, Държавен
н куклен
театър, Регионалн
на библиотеека Сава Д
Доброплодн
ни, Централ
лния пазар и др.
Ц
Централнатта градскаа част е с най-голям
ма конценттрация на обекти, които са
недвиж
жими култуурни ценно
ости. Тук ппопадат и повечето
п
отт сградите представи
ители на
различн
ни архитекктурни евр
ропейски сстилове и има нали
ичие на уллични фронтове с
традици
ионно засттрояване, ко
оито трябв а да бъдат съхранени.
О
Отчетени са
с основни характерисстики на цеентралнатаа градска зоона като:
− Зона Център е значима заа цялото нааселение наа град Сливвен;
− Сградният фон
нд обхващаа едни от най-старите
н
е обекти наа града;
− Зоната включ
чва основнните публи
ични просттранства, ппешеходни
и улици
зони
и, публични сгради и обслужващ
ща инфрасттруктура;
− Зоната е пресеечна точка нна системи
ите на градсската инфрраструктура.
В публичн
ната зона е включена и структур
рната един
ница „Новии терени 3 – парк”
(Хамам
м баир) с общоградсско значен ие поради
и следните причини. На първо
о място,
основни
ите зелени
и площи и териториии, предназзначени заа отдих саа съсредото
очени в
източнаата част наа града – Градската
Г
гградина, паарк Юнак. Оценката нна състоян
нието на
жилищн
ните кварртали Клу
уцохор и Коммлукаа показа необходим
мост от подобно
п
общесттвено пространство за отдихх. Тази необходим
мост е пподкрепенаа и от
категорричното мн
нение на гр
ражданите, че е необх
ходимо обл
лагородяваането и раззвитието
на „Ноови терени 3 – парк””. Поради значителната разлик
ка с функцциите на съ
ъседния
жилищен квартал Клуцохор структурнната единиц
ца „Нови теерени 3 – ппарк” е включена в
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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публиччната зона за въздей
йствие чреез естествеената връззка през ррека Асено
овска и
градски
ия пазар, прреливаща директно
д
в централнаата част на града.
В публичн
ната зона е включеена и севверната чааст на стрруктурна единица
е
промиш
шлена зонаа север пор
ради предиимно публичните фу
ункции, коиито терито
орията е
придоббила във времето
в
– в тази часст от тери
иторията на
н структур
урната един
ница са
разполоожени някоолко големи хипермарркета и Авттогарата.
П
Предложен
ната зона отговаря на по-гол
лямата часст от криитериите съгласно
с
Методи
ическите наасоки за раазработванее и прилагане на интегрирани ппланове за градско
възстан
новяване и развиттие на М
Министерсттво на регионалноото разви
итие и
благоусстройствотто.
Н
На територрията на зон
ната са идеентифицирани проблееми свързан
ани с:
•
•
•

Н
Недобро съ
ъстояние наа техническката (уличн
ни, тротоар
рни и алейнни настилки
и) и
ттранспортн
на инфрастр
руктура;
Н
Неизграден
ни, неблагоустроени, ннеобзаведеени или в лошо състояяние елемеенти на
гградската жизнена
ж
срееда (озеленнени площи
и за широко
о обществеено ползван
не,
м
междублокоови простр
ранства, деттски площаадки, уличн
но и алейноо осветление)
Л
Лошо състоояние и/или
и недостатъъчен капац
цитет на сгр
радния фоннд за общесствено
ообслужванее (образоваателна, социиална, култтурна, здраавна, спорттна,
аадминистраативна инф
фраструктурра) на тери
иторията наа зоната.
25

З
Зона
с потенциал за иконо
омическо
о развити
ие
З
Зоната с потенциал
п
л за иконоомическо развитие
р
включва
в
знначителна част от
формирралата се по
п протежеението на цялата юж
жна перифеерия на граада Индустриална
зона, ччиято просстранственаа структурра е сформ
мирана пр
рез годинит
ите на инттензивна
индустрриализацияя на града (60-те
(
и 70 -те години на минали
ия век).
П
Площта наа зоната е 4,47 км².
Г
Граници и обхват на зонатаа: в нейн
ните граници са вкллючени тер
рени от
индустрриални зон
ни запад, изток и ю
юг. В север
розападнияя край на зоната границата
започваа с регулац
ционната гр
раница на С
Сливен, сееверно от УПИ
У
І,кв.2,, преминаввайки по
жп лин
нията в посока
п
изтток до доостигане на
н жп преелеза. На изток заввива по
същесттвуващите улици, включвайки изцяло квв.12 и кв.1
14 и продъ
дължава наа юг по
ул.”Сам
муиловско шосе” до достиганее на кръсттовището с ул.”Керам
мика”, слеед което
завива на изток по
п ул.”Кераамика” и пооема на севвер по р.Ассеновска. Г
Границата тангира
итото на реката, прем
минава по трасето на паропров
вода, катоо затваря на
н север
на кори
кв.23, ввключвайки
и го в зонаата за възддействие. Завива на юг
ю по ул.”Я
Ямболско шосе”,
ш
а
след достигане кръстовищ
к
щето с ул.”” Светлин
на” продъл
лжава на изток по нея до
обръщаалото. Гран
ницата про
одължава в южна поссока, като включва
в
в обхвата УПИ
У
ІІ в
кв.25 и УПИ ІV в кв.37 до достигане
д
нна регулаци
ионната гр
раница на С
Сливен. Границата
на зонаата завива на запад, дублираййки регулац
ционните граници
г
наа град Сли
ивен до
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ул.”Бан
нско шосе”” включитеелно. След това грани
ицата на зоната завиива на севеерозапад
отново по регулац
цията на гр
рада, но изкключва от обхвата наа зоната кв..4, като го обикаля
от севеероизток, продължава
п
а на североозапад и югозапад
ю
до
о достиганне регулаци
ионните
граници
и на град Сливен.
С
Про
одължава нна северозаапад, като върви
в
по грраницата на УПИ І
в кв.58 и завива по
п севернаата му гранница, след което зави
ива по запаадната граница на
УПИ І, кв.2 до досстигане нач
чалната точчка.
Г
Графично изображеение на зон
ната с пот
тенциал за
а икономиическо разввитие е
дадено в Прилож
жение 3
М
Мотиви заа определя
яне на зонаата:
ЗЗоната об
бхваща гр
радска территория с преоблад
даващо прредназначеение за
произвоодствени и други бизнес дейноости с фун
нкционални
и, средови характери
истики и
състоян
ние на техн
ническата инфраструк
и
ктура, коитто не удовл
летворяватт инвестици
ионното
търсенее за развити
ие както наа съществууващите, таака и на нов
ви икономиически дейности.
Г
Голяма часст от зонатта съвпадаа с индустр
риална зон
на запад и южните части
ч
на
индустрриалните зони изто
ок и юг, които се нуждаят от сериоззно обновяяване и
модерн
низация на съществувващата технническата инфрастру
уктура. В ппредложенаата зона
са конц
центрирани
и голяма част от заеттите в разл
лични икон
номическии дейности.. В тези
зони съ
ъществуватт терени наа множествво стари пр
роизводствени предпрриятия, които към
моментта са собстввеност или обитавании от много от работещ
щите фирмии в града. В своята
цялост основнатаа инфрастр
руктура в промишлени зони юг
ю и изтокк е изградеена при
създаваане на зоните. Промянатта в со
обственосттта, „разддробяванетто” на
произвоодственитее терени в рамките нна зоните, както
к
и нееподдържаннето на осн
новните
елементти на инфраструк
и
ктурата пррез дълги
ите годин
ни на пррехода извеждат
необходдимостта от
о реконстр
рукция и ообновяванее.По този начин
н
ще ббъде подпо
омогнат
работещ
щият в град
д Сливен бизнес,
б
коййто е в състтояние в кр
раткосрочеен план да осигури
нови рработни мееста. Докол
лкото наслледените производст
п
твени зонии на град Сливен
обхващ
щат значиттелни тери
итории (прредвид си
илната инд
дустриализзация на града
г
в
миналоото), в зон
ната с потеенциал за икономич
ческо разви
итие са вкключени части
ч
от
промиш
шлени зони
и юг и изтток – южнно от осно
овни транспортни арттерии за всяка
в
от
зоните, като в процеса на проучване
п
ббеше устан
новено, че интервенцциите в теззи части
ще окаажат влиян
ние върху най-голям
н
брой микр
ро и малки
и предприяятия, работтещи на
тази территория.
В
Включванеето на пр
ромишленаа зона – запад пр
роизтича оот наличи
ието на
значитеелни по пллощ общински терении, които са с неизград
дена инфрааструктура. Зоната
се разгллежда катоо зона с поттенциал за разполаган
не на нови производст
ствени мощ
щности и
създаваане на възм
можност за привличанне на нови инвеститор
и
ри в града и общинатаа.
П
Предложен
ната зона отговаря на по-гол
лямата часст от криитериите съгласно
с
Методи
ическите наасоки за раазработванее и прилагане на интегрирани ппланове за градско
възстан
новяване и развиттие на М
Министерсттво на регионалноото разви
итие и
благоусстройствотто:
− Кон
нцентрацияя на иконом
мически дей
йности;
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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− Налличие на ин
нвестиционнен интересс;
− Налличие на сввободни (н
неусвоени или
и изостав
вени) теренни в грани
иците на
зонаата.
− Налличие на техническа
т
а инфрастр
руктура, ну
уждаеща ссе от обно
овяване,
рехаабилитацияя или реконнструкция;;
− Неообходимостт от изграаждане/дои
изграждане на довеж
ждаща техническа
инф
фраструктур
ра, осигуряяване на до
остъп до зоната;
− Срееда с наруш
шени екологгични парааметри.

Зоната с преоблаадаващ со
оциален характер
х
р
З
Зоната с преоблада
п
аващ соци
иален хара
актер вклю
ючва жилиищните ком
мплекси
строени
и в период
да 1970-199
90г. с преообладаващ сграден фо
онд строенн по индустриален
способ,, с недостатъчно обл
лагородении и изград
дени публи
ични просттранства, в които
живее н
най-голям брой население, нем
малка част от което е със серииозни пробл
леми от
социалеен характерр.
П
Площта наа зоната с преобладааващ социал
лен характер е 4,78 км
м².
Г
Граници и обхват на
н зоната: Границата на зоната започва наа север от мястото
където ул.”Орешаака” преси
ича регулацционната граница
г
на град Сливвен. Грани
ицата на
зоната следва севверната и източната регулацио
онна границ
ца до бул.. „Бургаско
о шосе”
изключчвайки струуктурни ед
диници Хиисарлъка юг
ю и Погреб
бите. Граниицата прод
дължава
на запаад по „Буургаско шо
осе”, завивва по ул. „Александ
дър Пушкиин”, бул. „Георги
Данчевв” и по улиц
ца „Добри Добрев” сттига до бул
л. ”Панайотт Хитов” каато в грани
иците на
плекси на юг
ю от бул. „Бургаско шосе”, а именно:
и
зоната са включени жилищните комп
он „Академ
мик”, ж.к. Даме Груеев, ж.к. Стооян Заимовв и ж.к.
ж.к. Млладост-юг със стадио
Надеждда, както и района наа гарата закключен меежду бул. „Илинденск
„
ко въстани
ие”, бул.
„Цар С
Симеон” и ж.к. Надеж
жда. Граниицата минаава на запаад по бул. ”Панайот Хитов”,
завива по ул. „Е
Елисавета Багряна”, ул. „ Про
офесор Асен Златароов”, ул. „Г
Генерал
П
Асен
А
Златааров” и по ул. Антон Пану” и уул. „Верилаа” стига
Столетоов”, ул. „ Професор
до ул. „Великокн
няжевска”. Границатаа продължаава на юг по
п ул. „Вееликокняжеевска” и
п
реека Асеноввска, тръгв
ва на юг по бул.” Стефан
ул. „Геенерал Скообелев”, пресича
Карадж
жа”, заобикаля парк „Х
Хамамбаирр” и южнитте части наа ж.к. Клуцоохор” и следвайки
регулац
ционната грраница на град
г
Сливеен завършва в изходнаата си точкка.
В зоната нее се включвва промиш
шлена зона „Боаза”.
„
Г
Графично изображеение на ззоната с преобладаващ социаален хара
актер е
дадено в Прилож
жение 4
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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М
Мотиви заа определя
яне на зонаата:
С
Социалнатта зона обх
хваща граддски териттории с основни жиллищни фун
нкции с
незадовволително състояниее на технническата инфраструктура и околната среда,
физически и икон
номически параметрии на жилищ
щния фонд и неблагопприятни оц
ценки на
социалн
но-икономическите критерии.
к
Зоната наа практикаа покрива всички жилищни
кварталли на гр. Слливен и може да бъдее разделенаа в две под--зони:
− под-зона „Изток” с преообладаващ сграден фо
онд, строенн по индустриален
споссоб (Бългаарка, Сини камъни, Дружба,
Д
Мл
ладост, Заиимов, Дамее Груев,
Над
дежда), с недостаттъчно обл
лагородени
и и изгррадени пу
ублични
просстранства, с влошен ддостъп, в които
к
живеее най-голяям брой насселение,
нем
малка част от което е със серио
озни пробл
леми от соцциален хар
рактер и
конц
центрация на населенние с малци
инствен хар
рактер (Над
адежда).
− под-зона „Север”, която обхваща оссновно „старата” частт на град Сливен
С
–
кваррталите Кл
луцохор, К
Комлука, Реепублика, Колю Фиччето, Ново село, в
коитто застрояването е еединично, често едно
оетажно. В подзона „Север”
същ
що се набл
людават съъществени
и проблеми
и с влошеено състояяние на
техн
ническата инфраструуктура, нео
облагородеени публиччни простр
ранства,
конц
центрация на населенние с малц
цинствен характер (К
Клуцохор), както и
нали
ичие на знаачителен бррой паметн
ници на кул
лтурата и уулични фро
онтове с
архи
итектурно значение, чието зап
пазване е от същесттвено знач
чение за
запаазване на тр
радиционнния облик на
н град Сли
ивен.
ЗЗоната вкллючва квар
рталите в иизточната част на гр
рада с панеелно строи
ителство
Сини камъни – Бъ
ългарка, Др
ружба, Млаадост, Дам
ме Груев – Стоян
С
Заим
мов. В голяяма част
от тези
и територи
ии основен
н проблем
м е много лошото състояние
с
на трансп
портната
инфрасструктура. Асфалтоваата настилкка до основни общесствено обсллужващи обекти
о
в
кварталлите е в изключителн
но незадовоолително състояние,
с
като на мееста такаваа изцяло
липсва.. Съществуува необхо
одимост отт изграждаане на мрежа от кръъгови движ
жения за
облекчааване на тррафика и до
остъпа до ж
жилищнитее квартали (кръгово ддвижение на
н моста
Розова градина). Сериозен проблем е и наличиеето на мно
ожество неезаконни гааражи в
междубблоковите пространсства във ввсички кввартали. По
П отношеение елемеенти на
градскаата жизнен
на среда като
к
детскки площадки, спортн
ни терени и междуб
блокови
простраанства е налице
н
неззадоволитеелно състо
ояние на съществува
с
ащите и сериозен
с
недости
иг на такивва елементи
и във всичкки жилищн
ни квартали
и.
В
Включени са и кварталите Новво село, Република,
Р
Колю Фиччето, Клуц
цохор, в
които сса налице проблеми
п
свързани
с
с ллипсващи или недосттатъчни раз
азвити елем
менти на
МОПТ (неточно и нередовн
но обслужвване на лин
ниите, недостатъчно изградени спирки
със съ
ъответните съоръжен
ния) са оссновен проблем в Клуцохор. Състояни
ието на
уличнатта мрежа, тротоарнит
т
те и алейнии настилки е неудовлеетворителнно.
В
Включени са и квартталите с прреобладаваащо населеение от маалцинствени групи
(роми) – „Надежд
да“, „Комл
лука“. В гооляма част от тези тееритории оосновен проблем е
и липсата нна техничееска и транспортна иннфраструкттура. По
много ллошото съсстояние или
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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отношеение елемен
нти на град
дската жиззнена средаа е налице сериозен ннедостиг наа такива
елементти.
В допълнение към социалнаата зона е включен Парк Ю
Юнак, отч
читайки
категорричното мн
нение на ан
нкетиранитте в рамкитте на анкетното проуччване за цеелите на
ИПГВР
Р, че този парк
п
следваа да бъде срред приори
итетите за развитие
р
наа града.
ЗЗа осигуряяване на тер
риториалнаа непрекъссваемост наа социалнатта зона към
м нея са
включеени и най-ссеверните части
ч
на сттруктурна единица
е
Център, с прредимно жилищни
функци
ии, както и район жп гара.
г
Р
Районът окколо жп гар
рата изпълннява преди
имно публи
ични функцции, като в същото
време ттази зона е основен подход
п
от квартал „Н
Надежда“ към
к останаалата градсска част.
Включвването й в рамките на социаллната зона въпреки общите пуублични функции,
които ття изпълняява по отно
ошение на целия граад, е обоснована от ннеобходимо
остта от
осигуряяване на сигурен и комфортеен достъп//връзка меежду кварртал „Надеежда“ и
останаллата част на града. Осигурявването на подобна комуникац
к
ция е необ
бходимо
предвидд специфи
ичното разп
положение на квартал
л „Надежд
да“ – извънн жилищни
ите зони
на градд Сливен и на територ
рията на Инндустриалн
на зона. В допълнени
д
ие обновяваането на
района около жп гарата ще допринесее за осъщеествяване на
н практикаа на теореттичните
постаноовки, че подобряван
п
нето на ппубличнитее простран
нства в м
маргинализираните
райони водят до по-добри условия нна живот и подобряване на блаагосъстоян
нието на
хората в съответн
ните райони
и.
Н
На територрията на зон
ната са идеентифицирани проблееми свързан
ани с:
•
•
•
•

III.

Л
Лошо състтояние на жилищния
ж
ссграден фо
онд за цялатта зона;
Н
Неизграден
ни, неблаго
оустроени, необзаведени или в лошо
л
състоояние елементи на
гградската жизнена
ж
ср
реда в обхв ата на зонаата;
Н
Недобро съ
ъстояние на уличнатаа мрежа в зоната;
Л
Лошо състтояние и/ил
ли недостаттъчен капац
цитет на сгградния фоннд за общеествено
ообслужван
не (образоваателна, соцциална, кул
лтурна, здравна, спорттна,
аадминистрративна инф
фраструктуура) на тери
иторията на зоната.

Ч
ЧАСТ ВТ
ТОРА: СТРАТЕГИЯ
Я И ЦЕЛИ НА ИП
ПГВР

III. 1 С
Стратегия на
н ИПГВР
Р
С
Съгласно Методичееските наасоки, цел
лта на ИПГВР
И
е да подп
помогне
осъщесствяването на опредеелената Виизия за раззвитие на града,
г
чрезз реализац
цията на
проекти
и в определлените зон
ни за въздеййствие с пр
ривличане и координнирано управление
на инвеестиции от различни източници.
и
.
П
Предложен
ната Страттегия на И
Интегриран
ния план за градско възстановяване и
развити
ие на град Сливен заа периода 2014 – 202
20 г. се оссновава на формулир
раната в
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
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на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
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държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
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предходдния етап Визия за развитие
р
наа град Сли
ивен за периода 2014 – 2020, а именно:
и
Сливен
н - възродеен предпри
иемачески
и дух, добро място за
а живот, дообро управ
вление
П
Предложен
ната стратеегия е обосснована чр
рез изводитте от изготтвения прееглед на
социалн
но-икономическото развитие
р
наа града и иззготвения SWOT
S
– аннализ. Отчеетени са
стратеггическите цели
ц
на акттуалните и проектни стратегичеески и планнови докум
менти на
национ
нално и реги
ионално ни
иво за перииода 2014 – 2020 г.
Н
На първо място
м
е разгледана въъзможносттта за прилаагане на стрратегия, която
к
да
осигури развитието на града каато центъ
ър за осъ
ъществяваане на активна
а
мическата политика
а и иновац
ции, създа
аване на клъстери
к
и зона на растеж.
иконом
Национ
налната коонцепция за
з простраанствено развитие
р
за
з периодаа 2013 – 2025 г.
отреждда на граад Сливен място сред гра
адовете от
т 3-то ни
иво и съ
ъответно
територриалният арреал на вли
иянието муу се разпро
остира на теериториятаа на цялатаа област.
Концеп
пцията опрределя рол
лята на гр адовете отт ниво 2 като центррове за раастеж и
иноваци
ии, създаваане на клъстери. Граадовете от по-нискот
то 3-то нивво играят ролята
на бал
лансьори, спомагай
йки за наамаляванет
то на ефекта центтър-периф
ферия в
територията на районите. В този см
мисъл конц
цепцията определя
о
гр
град Сливеен като
нтър (заед
дно със С
Стара Заго
ора) на реегионалнияя център Бургас.
баланссиращ цен
Избран
ният моделл на урбаанистично развитие за персп
пективния срок - “умерен
“
полицентризъм”, разглежда град Сли
ивен като среден
с
гра
ад, показв ащ потенц
циал да
се приссъедини къ
ъм второ йерархичн
й
но ниво.
В същотоо време, обаче саа отчетен
ни неблагоприятнитте тенден
нции в
развитието на гр
рада през последни
ите години
и, които разкриват
р
необходим
мост от
ми инвести
иции за пр
реодоляван
не на насл
ложени пр
роблеми, ччрез които да бъде
значим
осигурено очакваното от населениет
н
то качеств
во на живо
от в града , вкл. осигууряване
на мин
нимален ст
тандарт на
н предлаг
аганите пуублични усслуги – теззи в областта на
технич
ческата ин
нфраструкт
тура, рехаабилитация
я на градсските систтеми за оби
итаване
(градск
ка среда, зелена
з
сист
тема, тран
нспортна система,
с
съ
ъстояние н
на сградни
ия фонд
за преддоставяне на публич
чни услуги
и и др.).
В
Възприети
ият подхо
од следваа стратеггия, коят
то чрез решаванеето на
същесттвуващи основни проблеми
п
на инфр
раструктур
рата и ообслужванеето ще
създадее добра възможнос
в
ст за разв
витие на града и присъедин
п
няването му
м към
второтто йерархично ниво на
н градски
и центровее с национално значеение.
П
Предложен
ните прио
оритети оссигуряват възстанов
вяването и развити
ието на
основнаата жилищ
щна и обслужваща среда наа града по
о отношенние на об
битание,
общесттвено обслуужване, тр
руд и почиивка. Чрез включван
не на хориизонтални проекти
(обхващ
щащи территорията на целлия град) се оссигурява насърчаваане на
вътреш
шноградскатта мобилно
ост и преддотвратяван
не на бъдеещо развиттие на про
оцеси на
гетоизи
иране на оттделни райо
они на градда.
И
Идентифиц
цираните мерки
м
в рам
мките на вссяка от одо
обрените зоони за възд
действие
са свъррзани с възприетата
в
а стратегиия на инттегрирания план, кат
ато същевр
ременно
отразявват целитее на стратегическитте и план
нови документи от по-високо
о ниво.
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

Основн
ните облассти, върху
у които поопада фоккуса на ид
дентифициираните меерки са
свързан
ни с:
− подобряяване на ср
редата на ообитаване;
− подобряяване качеството и раазвитието на
н публичн
ните услугии, предостаавяни в
рамките на града;
− повишааване на ен
нергийната ефективно
ост и преод
доляване наа последстввията от
промен
ните в клим
мата;
− подобряявене на би
изнес средаата и възмо
ожности за развитие нна
предпри
иемачество
ото.
С
Стратегиятта поставя специфичеен фокус въ
ърху областите на деййствие, свъ
ързани с
енергий
йната ефекктивност и преодолявване на по
оследствията от пром
мените в климата.
к
Като таакива облассти могат да
д се разглееждат всички мерки в обхвата наа:
− рехабиллитация наа сграден ф онд;
Р
Рехабилитаацията на сградния
с
ф
фонд в рамкките на граада предосттавя много
о голяма
възмож
жност за подобряван
п
не на негговата енеергийна еф
фективностт. Тя същ
що така
предосттавя възмож
жност и за подобряваане на усло
овията на об
битаване.
− зелени пространсттва;
Р
Развитиетоо и подоб
бряването на градскката среда чрез зеллени просттранства
включвва парковее, частни градини, улично оззеленяванее. Това нее само по
овишава
качестввото на жи
ивот на гр
ражданите , то също
о така под
дпомага заа адаптиран
нето на
градски
ите зони къ
ъм промени
ите в климаата и подобрява състоянието наа градския климат.
Зеленитте простраанства могаат да допрринесат за задържанее на водитте (предпаззване от
наводнеения) в периоди
п
наа усилении валежи или за об
блекчаванее на ефекттите от
повишеените темп
ператури в гъсто ннаселените жилищни
и райони или в гр
радските
центровве. Подоб
бряването на качесттвото на градските зелени ппространствва чрез
гаранти
иране на тяхното
т
по
одходящо ппланиране, сигурносст и привллекателност могат
също така да окууражат хората да се ддвижат пеш
ш или с велосипеди, а не да иззползват
автомоббилен тран
нспорт, особено на къ си разстоян
ния.
− атракти
ивни и здраавословни ообществени
и простран
нства;
П
Подобряваането на гр
радската ссреда като цяло и качеството
к
на общесствените
простраанства в чаастност са важна
в
цел на Интегри
ирания плаан за градсско възстан
новяване
и разви
итие. Целтаа е да бъдаат осигуренни добре проектирани
п
и, сигурнии, привлекаателни и
функци
иониращи отворени пространст
п
тва, осигур
ряващи места за срещ
щи за разл
личните
социалн
ни групи, вкл.
в възрасттни, семей
йства, младеежи и хораа с увреждаания, обору
удвани с
игрови и спортни
и площадк
ки, културнни съоръж
жения. Добр
ре планирааните общ
ществени
простраанства са важни заа градскатаа идентич
чност и сп
помагат заа подобрявване на
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
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ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

взаимооотношенияята в общността. Фуункционир
рането на общественните просттранства
може дда бъде ад
даптирано към
к
промеените в кл
лимата чрезз използваане на техн
нически
решени
ия за намалляване преггряването нна градскитте райони (напр.
(
чрезз разпрости
иране на
тенти, н
навеси; бояядисване на сградите и уличнитте повърхно
ости в бялоо за намаляяване на
топлинното поглъ
ъщане, засааждане на ззеленина и др.).
− мобилн
ност, щадящ
ща околнатта среда;
Р
Реорганизаацията и оптимизаццията на транспорттните марршрути, мерките,
м
намалявващи траф
фика, реорганизиранетто на паркоместата, оптимизаци
о
ията на системите
за общ
ществен трранспорт и подобряяване на пътищата
п
и създаваане на мр
режи от
велосип
педни алеи
и води до оссигуряванее на мобилн
ност, щадящ
ща околнатта среда.
− модерн
низация на техническа
т
ата и енерггийната инф
фраструктуура;
П
По отнош
шение на техничесската инф
фраструктур
ра са наалице знач
чителни
възмож
жности за подобряван
п
не на енергиийната ефеективност, като напр.. пречистваането на
отпадни
ите води, събирането и обрабботката на отпадъци,, уличнотоо осветлени
ие, вкл.
светофаарните уредби и др.
− бизнес среда.
О
От същесттвена знач
чение за ппостигане целите на плана е повишаван
нето на
иконом
мическата активност и жинесппособност на града. Като важ
жни се разглеждат
наличието на доостатъчно работни места на разумно разстояниее от мясттото на
обитаваане, както и съпътстващата търгговска инфраструктур
ра.
III. 1.22 Описаниее на планаа – стратеггически и специфичн
с
ни цели, мерки,
м
проектти и действ
вия, списък на заинттересовани
ите страни
и в обществвените
обсъжддания
III. 1.22.1 Стратеггическа цеел на Интеегрирания план за гррадско
възстан
новяване и развитиее на град С
Сливен за периода 2014 – 2020 г.
В
Възраждан
не на град
д Сливен ч
чрез възст
тановяван
не и развиттие на гра
адската
среда, еефективноо използва
ане на ресуурсите и осигуряван
о
не на качеествени пу
ублични
услуги.
П
Предложен
ната стратеегическа ццел е форм
мулирана при
п
отчита
тане наличието на
неотлож
жни нужди
и по отнош
шение подообряването на градскаата среда, ккакто и нал
личието
на възм
можния досстъп до фин
нансов ресуурс.
Т
Така форрмулиранатта стратеегическа цел не налага оограничени
ия при
осъщесствяване на
н процесаа на рехаббилитация на градск
ката инфрраструктураа да се
прилагаат иновати
ивни елементи, доприинасящи по
остигането на целитее на Нацио
оналната
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

програм
ма за разввитие: Бъл
лгария 20220 по отно
ошение наа повишаваане на енергийна
ефективвност, опаазване на околната
о
ссреда, прилагането на
н ИКТ теехнологии и др. подход, който е приложен при опредделянето на
н конкреттните целии и приори
итети за
развити
ие на одобррените зони
и за въздеййствие.
III. 1.22.2.Приори
итети на И
Интегриран
ния план за градско възстанов
вяване
и разви
итие на град Сливен
н за периодда 2014 – 2020 г.
П
Приоритеттите на Ин
нтегриранияя план за градско въ
ъзстановяваане и разввитие на
град Слливен за пеериода 2014
4 – 2020 г. ввключват:
− Приори
итет 1: Въззстановяваане и развиттие на сред
дата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост;
− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура;
− Приори
итет 3: Въззстановяваане и развиттие на култтурната, оббразователн
ната,
здравнаата, спортн
ната и социаалната инф
фраструктура;
− Приори
итет 4: Под
добряване възможносстите за осъ
ъществяванне на бизнееса и
развити
ие на предп
приемачесттвото.
III. 1.22.3. Специф
фични цел
ли на зонит
те за въздеействие
С
Съгласно изисквания
и
ята на Метоодическитее насоки заа всяка от оопределени
ите зони
за въздеействие е формулира
ф
на специфиична цел и са дефинирани приорритетите на плана,
чието п
постигане ще
щ подпомо
огнат осъщ
ществяванитте дейности.
a. З
Зона за въ
ъздействие с преоблаадаващ соц
циален хар
рактер
П
Предложен
на специфи
ична цел нна развитиее на социал
лната зона:: Осигуряв
ване на
пълноц
ценна град
дска жилищ
щна средаа и достъп до обществено обслуужване.
Д
Дейностите, планиран
ни за осъщ
ществяване в рамките на зоната зза въздейсттвие със
социалн
ни функци
ии ще подпомогнат оссъществяваането на ви
изията за раазвитие наа града в
частта й за превръ
ъщането наа Сливен в по-добро място за живот.
ж
Чрезз тези дейности ще
бъдат оосъществен
ни следнитее приоритеети на ИПГ
ГВР:
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост;
− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура;
− Приори
итет 3: Въззстановяваане и развиттие на култтурната, оббразователн
ната,
спортнаата и социаалната инф
фраструктур
ра

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
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н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

П
Планиранеето на кон
нкретни меерки за оссъществяваане в рам
мките на зоната е
съобраззено кактоо по отнош
шение на съхраняваане на траадициите нна град Сл
ливен в
еднофаамилните форми
ф
на обитаванее, така и в посока облекчаван
о
не и подкр
репа на
развити
ието на аллтернативн
ни форми на обитааване, за които в гград Сливвен има
определлени тради
иции (съглаасно предвиижданията на Общия устойственн план на града).
г
М
Мерките в зоната оттчитат и ввъзможностти за насър
рчаване наа интеграц
цията на
ромите, въпреки комплектн
ността на този въпр
рос. Предложените ррешения вк
ключват
подобряяване на условията за живот, оссигуряванее на образо
ование и доостъп до паазара на
труда н
на малцинсттвените гру
упи.
М
Мерки и групи
г
про
оекти по п
приоритети
и на ИПГ
ГВР в зонаата със социални
функци
ии (С).
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост:
• мярк
ка С-1-01: Обитаване
О
е и жизнен
на среда:
o група пр
роекти С-11-01-01: об
бновяване на
н многоф
фамилни жилищни
сгради: ремонт
р
и рееконструкц
ция на сгради;
роекти С-1--01-02: енеергийно обследване, рремонт и мерки
м
за
o група пр
енергийн
на ефективнност;
o група пр
роекти С-1 -01-03: изгграждане на
н достъпнна среда заа хора в
неравносстойно полложение
ка С-1-02: Зелена
З
сисстема и пу
ублични пр
ространствва
• мярк
o група пр
роекти С--1-02-01: рехабилита
р
ация и бллагоустроявване на
поречиятта на река А
Асеновска до бул. Тракия, изграаждане на паркови
п
зони с зо
они за отдиих и рекреаация; алейн
на мрежа и велоалеи; детски
и спорттни площ
щадки; елеементи на градскоото обзаввеждане,
коригираане на кориитото на р. Асеновскаа;
роекти С--1-02-02: рехабилита
р
ация и бллагоустроявване на
o група пр
поречиятта на рекка Новосел
лска, кори
игиране наа коритото
о на р.
Новоселсска;
роекти С- 1-02-03: благоустроя
б
яване на пподходите между
o група пр
вилни зона и ж.к Бълггарка и ж.к. Синни камъни
и, вкл.
п
Дюл
лева река;
благоусттрояване наа улиците покрай
o група проекти
п
С
С-1-02-04: рехабили
итация, бллагоустрояване и
обновяваане на общ
ществени озеленени
о
площи за широко по
олзване,
междубл
локовите ппространствва, детски,, спортни или комби
инирани
площадк
ки;
роекти С-1--02-05: изгграждане на
н нови деттски, спорттни или
o група пр
комбини
ирани площ
щадки в меж
ждублокови
ите прострранства;
o група пр
роекти С-1 -02-06: рекконструкци
ия на площ
щади и пеш
шеходни
зони;
п
С--1-02-07: реконструк
кция на Г
Гаров пло
ощад и
o група проекти
изграждаане на траннзитна спир
рка за межд
дуградски аавтобуси;
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

o група пр
роекти С-11-02-08: пр
роектиране и изпълннение на цялостен
ц
проект за
з информаационно осигуряване
о
е, вкл. коннкурс за цялостен
ц
дизайн (и
информациионни табл
ла, знаци, табели и дрр.), вкл. за нуждите
н
на хора с уврежданния
− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура
• мярк
ка С-2-01: транспорт
т
тно - комун
никационн
на инфраст
структура:
o група пр
роекти С-2 -01-01 (1 и 2): рекон
нструкция на уличнаа мрежа:
асфалтовва настилкаа, пешеходни алеи и тротоари,
т
ддостъпна ср
реда;
o група проекти
п
С--2-01-02: изграждане
и
е на новаа улична мрежа:
асфалтир
ране, пешехходни алеи
и и тротоар
ри, достъпнна среда;
o група пр
роекти С-22-01-03: реконструкци
ия на пеш
шеходните мостове
над р. Ассеновска;
o група пр
роекти С-22-01-04: реконструкци
ия на пеш
шеходните мостове
над р. Но
овоселска;
o група проекти
п
С--2-01-05: изграждане на новв мост наад река
Асеновск
ка;
o група пр
роекти С-2--01-06: изгграждане на
н пешеходден подлез под жп
линия (о
от странатта на р. Асеновска)
А
), свързващ
щ кв. Над
дежда с
останалаата градскаа част;
o група пр
роекти С-22-01-07: изгграждане на
н пешеходден подлезз/надлез
или другг вид решеение за беззопасно пресичане наа бул. Илин
нденско
въстаниее (от странаата на р. Ассеновска);
o група проекти С-2--01-08: изгр
раждане наа паркинги и паркомесста;
o група проекти
п
С--2-01-09: изготвяне на компллексни сх
хеми за
разполаггане на ббетонови гаражни клетки и изгражд
дане на
паркомесста
ка С-2-02: инженерно
и
о - техничееска инфраструктурра:
• мярк
o група пр
роекти С-2--02-01: изгграждане и рехабилиттация на ел
лементи
на техни
ическата иинфраструкктура - изграждане на газопреносна
мрежа заа жилищно отоплениее - индивид
дуални жиллища;
o група проекти С-2-02-02:: възстан
новяване на охран
нителни
(отводни
ителни) каннали, част от
о градскатта канализаационна система;
o група проекти С-2--02-03: реко
онструкцияя на ВиК м
мрежи;
o група пр
роекти С-2--02-03: про
оектиране и изграждаане на вън
ншно ел.
захранваане за общиински блоккове с жили
ища за социиално слаби
и
− Приори
итет 3: Въззстановяваане и развиттие на култтурната, оббразователн
ната,
спортнаата и социаалната инф
фраструктур
ра
• мярк
ка С-3-01: културно
к
н
наследство и култур
рна инфрааструктура
а
o група пр
роекти С-3--01-01: ресттаврационн
но-консерввационни дейности
на обекти
ите на КИН
Н и прилеж
жащите им пространсттва;
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

•

•

o група пр
роекти С-3--01-02: кон
нсервацион
нни дейноссти за съхр
раняване
на тради
иционната уулична стр
руктура и опазване наа обектите на КИН
в традиционната им
м среда;
o група пр
роекти С-3--01-03: про
оектиране и изгражданне на етногграфски
комплексс "Чаршия на сливенсските занаяяти";
o група проекти С-3--01-04: соци
иализация на КИН;
п
С--3-01-05: разработкаа на култтурно-истор
рически
o група проекти
маршрутти
роекти С-33-01-06: раззработванее на единнна информаационна
o група пр
система за означаваане на КИН
Н и неговатта популяриизация;
o група пр
роекти С-3--01-07: рем
монт и внеедряване меерки за енергийна
ефективн
ност, оборуудване;
п
С--3-01-08: проектиран
не и изгрраждане на
н нови
o група проекти
читалищ
щни сгради;
иране и изграждаане на
o група проекти С-3-01-09:: проекти
многофу
ункционалеен Младежкки обществ
вен център
мярк
ка С-3-02: спортна
с
ин
нфраструк
ктура:
o група проекти
п
С
С-3-02-01: реконстру
укция и ппреустройсство на
недовърш
шената мноогофункци
ионална спо
ортна зала //парк Юнак/;
р
и възстановвяване на Тенисo група проекти С--3-02-02: ремонт
комплексс с осигуреен достъп за
з хора с ув
вреждания;;
o група пр
роекти С--3-02-03: реконструк
р
кция и бллагоустроявване на
спортен комплекс „„Асеновец””;
мярк
ка С-3-03: образовате
о
елна инфр
раструктур
ра:
o група проекти С--3-03-01: общински
о
образоваттелни инсттутиции
ние) - ремонт и блаагоустрояваане на сгр
ради от
(средно образован
щото им дворни
образоваателната иинфраструкктура и прилежащ
простран
нство: подм
мяна на осстарели ин
нсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустроояване на дворните
д
пространствва с изграж
ждане на
п
зелени площи и алеи и подновяване на иигрални пособия;
осигурявване на доостъп за хора с ув
врежданияя; осигурявване на
оборудваане; ремоннт и обо
орудване на
н физкуллтурни салони и
училищн
ни здравнни кабинеети; основ
вен ремоннт и пусскане в
експлоаттация на пллувните бассейни;
o група проекти С--3-03-02: държавни
д
образоваттелни инсттитуции
(средно образован
ние) - ремонт и блаагоустрояваане на сгр
ради от
образоваателната иинфраструкктура и прилежащ
щото им дворни
простран
нство: подм
мяна на осстарели ин
нсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустроояване на дворните
д
пространствва с изграж
ждане на
зелени площи и алеи и подновяване на иигрални пособия;
п
осигурявване на доостъп за хора с ув
врежданияя; осигурявване на
оборудваане; ремоннт и обо
орудване на
н физкуллтурни салони и
училищн
ни здравнни кабинеети; основ
вен ремоннт и пусскане в
експлоаттация на пллувните бассейни;

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

•

•

•

o група проекти С--3-03-03: общински
о
образоваттелни инсттитуции
(предучи
илищно обрразование)) - ремонт и благоусттрояване наа сгради
от образзователнатта инфрасттруктура и прилежаащото им дворни
простран
нство: подм
мяна на осстарели ин
нсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустроояване на дворните
д
пространствва с изграж
ждане на
зелени площи и алеи и подновяване на иигрални пособия;
п
осигурявване на доостъп за хора с ув
врежданияя; осигурявване на
оборудваане; ремоннт и обо
орудване на
н физкуллтурни салони и
училищн
ни здравнни кабинеети; основ
вен ремоннт и пусскане в
експлоаттация на пллувните бассейни;
o група пр
роекти С-3--03-04: про
оектиране и изграждаане на Обеединено
детско зааведение (ддетска яслаа и детска градина)
г
в ккв. Надежд
да.
мярк
ка С-3-04: социална
с
и
инфрастру
уктура:
o група пр
роекти С-33-04-01: реемонт и бл
лагоустрояяване на сггради и
прилежащите им пространства: внедр
ряване меррки за енергийна
ефективн
ност;
o група пр
роекти С-3--04-02: про
оектиране, изгражданне и оборуд
дване на
сгради на социалнаата инфрасттруктура;
o група пр
роекти С-3--04-03: про
оектиране, изгражданне и оборуд
дване на
раздавателни пункттове на Деттска млечна кухня;
мярк
ка С-3-05: здравна
з
ин
нфраструк
ктура:
o група проекти
п
С--3-05-01: ремонт и внедряваане на меерки за
енергийн
на ефектиивност, оборудване на сградии от общ
щинската
здравнатта инфрастрруктура
мярк
ка С-3-06: администр
а
ративна ин
нфраструк
ктура:
o група пр
роекти С--3-06-01: реконструк
р
кция и бллагоустроявване на
сграда;
рехабиллитация
на
инж
женерна
инфрасттруктура
(ВиК,енеергийна, ггаз, комуникации и др.); меррки за Енергийна
ефективн
ност/санир ане; осигур
ряване на достъп
д
за ххора с уврееждания
осигурявване на обоорудване; изграждане на обосообени парк
коместа;
социализзация (пооставяне на инфо
ормационнни табели
и,табла);
осигурявване на обоорудване

b. З
Зона за въ
ъздействие с преоблаадаващи пу
ублични функции
ф
П
Предложен
на специфи
ична цел нна развитиее на зонатаа с преоблаадаващи пу
ублични
функци
ии: Осигур
ряване на
а съвремеенни публ
лични про
остранстваа, предост
тавящи
достъп
п до сачествени среда
а и услуги и формир
ращи ядро на градск
ка активно
ост.
Д
Дейностите, планираани за осъщ
ществяванее в рамкитее на зонатаа за въздей
йствие с
преоблаадаващи публични
п
функции
ф
щ
ще подпом
могнат осъщ
ществяванеето на виззията за
развити
ие на градаа в частта й за преврръщането на
н Сливен в по-добрро място заа живот.
Чрез теези дейностти ще бъдатт осъществвени следни
ите приори
итети на ИП
ПГВР:
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ционен ареал”

ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост;
− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура;
− Приори
итет 3: Въззстановяваане и развиттие на култтурната, оббразователн
ната,
спортнаата и социаалната инф
фраструктур
ра
П
Планиранеето на конк
кретни меррки за осъщ
ществяванее в рамкитее на зонатаа отчита
специф
фични факттори като наличиетоо на приро
одни елемеенти, форм
миращи гр
радската
среда, ккакто и изп
ползване на
н възможнностите за конверсия
к
на наличниите бивши
и военни
терени,, попадащи
и в зоната.
М
Мерки и групи
г
проеекти по при
иоритети на ИПГВР
Р в зоната с преоблад
даващи
публич
чни функц
ции (П).
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост:
− мярка П-1-01: Зеелена систеема и публ
лични просстранства
o гррупа проеекти П-1--02-01: реехабилитация и блаагоустроявване на
п
поречията
на река Ассеновска: изграждане
и
на парковви зони със зони за
о
отдих
и рекреация;
р
алейна мрежа
м
и велоалеи; ддетски и спортни
с
п
площадки;
елементи на градско
ото обзавеж
ждане (общ
ществена то
оалетна,
к
кошчета,
осветление,
о
, озеленяваане, др.); коригиране на корито
ото на р.
А
Асеновска
;
o гррупа проеекти П-1--02-02: реехабилитация и блаагоустроявване на
п
поречията
на река Новоселсска, кориггиране на коритото
о на р.
Н
Новоселска
а;
o гррупа про
оекти П- 1-02-03: рехабилиттация, бллагоустроявване и
о
обновяване
е на общеествени оззеленени площи
п
за ш
широко по
олзване,
м
междублок
ковите проостранстваа, детски, спортни иили комби
инирани
п
площадки
(настилкии, озеленявване, осветтление, елеементи от градски
д
дизайн
и об
бзавежданее);
o гррупа проекти П-1-022-04: изграаждане на нови деттски, спорттни или
к
комбинира
ани площаддки;
o гррупа проек
кти П-1-022-05: облаггородяване и благоусстрояване на парк
„
„Хамам
бааир“ - проеектиране на
н алейна мрежа
м
и веелоалеи; детски
д
и
с
спортни
пл
лощадки; ттуристичесски маршрути; елемеенти на гр
радското
о
обзавеждан
не (общесттвена тоалеетна, кошчеета, осветлеение, озелееняване,
п
паркинг
и др.);
д
o гррупа проекти П-1-022-06: реко
онструкция на площаади и пеш
шеходни
з
зони,
вкл проектиран
п
не и изграж
ждане на открита сцеена и оформяне на
п
пространст
тва за реалиизиране наа културни събития;
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

o гррупа проек
кти П-1-02--07: благоу
устрояване на градскаата среда - градски
д
дизайн
и обзавеждан
о
не (общесттвени тоалеетни, кошччета, осветление и
д
др.);
o гррупа проеекти П-1-002-08: проектиране и изпълнеение на цялостен
ц
п
проект
за информацционно оси
игуряване, вкл. конк
нкурс за цялостен
ц
д
дизайн
(ин
нформацио нни табла,, знаци, таб
бели и др.)), вкл. за нуждите
н
н хора с увреждания
на
у
я
o гррупа проек
кти П-1-011-09: рехаб
билитация и реконстррукция на Пазара,
о
облагородя
яване на пррилежащатта му териттория (насттилки, елем
менти на
г
градското
обзавеждаане, общесствена тоал
летна, кош
шчета, освеетление,
о
озеленяван
не, паркингг, др.)
− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура
• мярк
ка П-2-01: транспорттно - комун
никационн
на инфрасструктура:
o група пр
роекти П-22-01-01 (1 и 2): рекон
нструкция на уличнаа мрежа:
асфалтовва настилкаа, пешеходни алеи и тротоари,
т
ддостъпна ср
реда;
o група пр
роекти П--2-01-02: проектиран
п
не и изграаждае на кръгово
кръстови
ище и посставяне наа допълнително мосстово съор
ръжение
(„Розова градина”);;
o група пр
роекти П-22-01-03: реконструкци
ия на пеш
шеходните мостове
над р. Ассеновска;
o група пр
роекти П-22-01-04: реконструкци
ия на пеш
шеходните мостове
над р. Но
овоселска;
o група проекти
п
П
П-2-01-05: изграждан
не на новв мост наад река
Асеновск
ка;
роекти П-2 -01-06: изгграждане на
н пешеходден подлез под жп
o група пр
линия (о
от странатта на р. Асеновска)
А
), свързващ
щ кв. Над
дежда с
останалаата градскаа част;
роекти П-22-01-07: иззграждане на Синя зона в централна
o група пр
градска част - прооектиране на схема за
з еднопоссочно движ
жение в
на градскаа част, изгграждане на систем
ма за таксуване централн
автомати
и за продаажба на таалони, зак
купуване нна репатри
иращи и
специали
изирани авттомобили;
− Приори
итет 3: Въззстановяваане и развиттие на култтурната, оббразователн
ната,
спортнаата и социаалната инф
фраструктур
ра
• мярк
ка П-3-01: културно наследств
во и култур
рна инфрааструктура
а
o група проекти П-3--01-01: ресттаврационн
но-консерввационни дейности
на обекти
ите на КИН
Н и прилеж
жащите им пространсттва;
o група пр
роекти П-3--01-02: кон
нсервацион
нни дейноссти за съхр
раняване
на тради
иционната уулична стр
руктура и опазване наа обектите на КИН
в традиционната им
м среда;
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

•

•

o група проекти П-3--01-03: соци
иализация на КИН;
o група проекти
п
П--3-01-04: разработкаа на култтурно-истор
рически
маршрутти
o група пр
роекти П-33-01-05: разработванее на единнна информаационна
система за означаваане на КИН
Н и неговатта популяриизация;
o група пр
роекти П-33-01-06: пр
роектиране и изгражддане на об
бщински
културно
о-информацционен
център
и
локаална
ку
ултурноинформаационна си стема;
роекти П-3--01-07: про
оектиране, изгражданне и оборуд
дване на
o група пр
нова сграада от култтурната инф
фраструкту
ура;
o група пр
роекти П-3--01-08: цял
лостна реко
онструкцияя и обновяяване на
сгради с предназнначение пр
редоставянее на култуурни услугги, вкл.
оборудваане;
роекти П-33-01-09: рееновиране и разширеение на сгграда на
o група пр
културнаата инфрасструктура
мярк
ка П-3-02: спортна ин
нфраструк
ктура:
o група проекти
п
П
П-3-02-01: рехабилиттация и рреконструк
кция на
наличнатта спортнаа база (биввш „Военен
н стадион””, вкл. изгр
раждане
на поливвна систем
ма, нови съблекални, спортна площадка,, детска
площадк
ка, откритаа фитнес площадка
п
с осигурен достъп заа хора с
увреждан
ния, реконсструкция на
н съществу
уващ плувеен басейн;
o група пр
роекти П-3--02-02: рех
хабилитация и реконст
струкция наа сгради
от спортн
ната инфрааструктураа - Колодру
ум;
мярк
ка П-3-03: образоват елна инфр
раструктур
ра:
o група пр
роекти П--3-03-01: общински
о
образоваттелни инсттутиции
(средно образован
ние) - ремонт и блаагоустрояваане на сгр
ради от
щото им дворни
образоваателната иинфраструкктура и прилежащ
простран
нство: подм
мяна на осстарели ин
нсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустроояване на дворните
д
пространствва с изграж
ждане на
п
зелени площи и алеи и подновяване на иигрални пособия;
осигурявване на доостъп за хора с ув
врежданияя; осигурявване на
оборудваане; ремоннт и обо
орудване на
н физкуллтурни салони и
училищн
ни здравнни кабинеети; основ
вен ремоннт и пусскане в
екслпоаттация на пллувните бассейни;
o група проекти П--3-03-02: държавни
д
образоваттелни инсттутиции
(средно образован
ние) - ремонт и блаагоустрояваане на сгр
ради от
образоваателната иинфраструкктура и прилежащ
щото им дворни
простран
нство: подм
мяна на осстарели ин
нсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустроояване на дворните
д
пространствва с изграж
ждане на
зелени площи и алеи и подновяване на иигрални пособия;
п
осигурявване на доостъп за хора с ув
врежданияя; осигурявване на
оборудваане; ремоннт и обо
орудване на
н физкуллтурни салони и
училищн
ни здравнни кабинеети; основ
вен ремоннт и пусскане в
екслпоаттация на пллувните бассейни;

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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Прооект „Интегрир
ран план за град
дско възстановяяване и развит
тие на град Сливен като центъър на агломерац
ционен ареал”

ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

•

•

•

o група пр
роекти П--3-03-03: общински
о
образоваттелни инсттутиции
(предучи
илищно обрразование)) - ремонт и благоусттрояване наа сгради
от образзователнатта инфрасттруктура и прилежаащото им дворни
простран
нство: подм
мяна на осстарели ин
нсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустроояване на дворните
д
пространствва с изграж
ждане на
зелени площи и алеи и подновяване на иигрални пособия;
п
осигурявване на доостъп за хора с ув
врежданияя; осигурявване на
оборудваане; ремоннт и обо
орудване на
н физкуллтурни салони и
училищн
ни здравнни кабинеети; основ
вен ремоннт и пусскане в
екслпоаттация на пллувните бассейни;
o група пр
роекти П-3 -03-04: про
оектиране и изгражддане на Обеединено
детско заведение
з
(детска ясла
я
и деттска градиина) в Централна
градска част.
ч
мярк
ка П-3-04: социална инфрастру
уктура:
o група пр
роекти П-33-04-01: реемонт и бл
лагоустрояяване на сггради и
прилежащите им пространства: внедр
ряване меррки за енергийна
ефективн
ност;
o група пр
роекти П-3--04-02: про
оектиране, изгражданне и оборуд
дване на
раздавателни пункттове на Деттска млечна кухня;
мярк
ка П-3-05: администр
ративна ин
нфрастукт
тура:
o група пр
роекти П--1-01-01: реконструк
р
кция и бллагоустроявване на
обществеени сградии; мерки за енерги
ийна ефекктивност/сааниране;
осигурявване на ддостъп за хора с увреждания
у
я осигурявване на
оборудваане; изграж
ждане на об
бособени паркоместа;; социализаация;
o група пр
роекти П-1--01-02: про
оектиране и изграждаане на новаа сграда
на адм
министратиивна инфрастуктураа – Реггионална служба
Противопожарна и аварийна безопаснос
б
ст;
мярк
ка П-3-06: развитие н
на бивши военни тер
рени:
o група пр
роекти С-3--05-01: устр
ройствено планиранее и проекти
иране на
научен/ високотехн
в
нологичен/ бизнес пар
рк;
роекти С-3--05-02: изгр
раждане наа инженернна инфрасттруктура
o група пр
(ВиК, ЕЛ
Л, ГАЗ)
o група пр
роекти С-3--05-03: про
оектиране и изграждаане на нови
и сгради
за нужди
ите на бизннес парка;
роекти С-3--05-04: блаагоустрояване на зонната - проектиране
o група пр
на озелеенени площ
щи, площи
и за отдих и алейна мрежа; веелоалеи;
елементи
и на градсккото обзавееждане (обществена ттоалетна, кошчета,
к
осветлен
ние, паркиннг и др.)

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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c. З
Зона за въ
ъздействие с преоблаадаващи ик
кономичесски функц
ции
П
Предложен
на специфи
ична цел наа развитие на иконом
мическата ззона: Разви
итие на
предпр
риемачеств
вото и подкрепа за конк
курентосп
пособносттта на местната
иконом
мика.
Д
Дейностите, планираани за осъщ
ществяванее в рамкитее на зонатаа за въздей
йствие с
преоблаадаващи иккономически функци
ии ще подпо
омогнат оссъществяваането на визията за
развити
ие на градаа в частта й за подкррепа на преедприемачеството. Чр
Чрез тези дейности
ще бъдаат осъщесттвени следн
ните приорритети на ИПГВР:
И
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост
− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура;
Ц
Цялостнотоо осъществвяване на ппредвидени
ите проекти
и на теритоорията на зо
оната за
въздейсствие с преоблад
даващи иикономичесски функ
кции ще допринеесе за
осъщесствяването на Приор
ритет 4: П одобряванее възможн
ностите за осъществяяване на
бизнесаа и развити
ие на предп
приемачесттвото на ИП
ПГВР.
М
Мерки и групи
г
проеекти по при
иоритети на ИПГВР
Р в зоната с преоблад
даващи
иконом
мически функции (И
И).
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост:
• мярк
ка И-4-01: зелена сисстема и пуб
блични пр
ространствва
o група
г
проекти И--1-04-01: рехабилиттация, бллагоустроявване и
о
обновяване
е на общесттвени озел
ленени площ
щи;
o група
г
про
оекти И-1--04-02: бл
лагоустрояв
ване на гр
градската среда г
градски
ди
изайн и ообзавеждан
не (общеествени тооалетни, кошчета,
к
о
осветление
е и др.)
o група
г
про
оекти И-1 -04-03: реехабилитац
ция и блаагоустроявване на
п
поречията
на река Новоселсска, кориггиране на коритото
о на р.
Н
Новоселска
а;
o група
г
проекти И-1-004-04: про
оектиране и изпълнеение на цялостен
ц
п
проект
за информацционно оси
игуряване, вкл. конк
нкурс за цялостен
ц
д
дизайн

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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− Приори
итет 2: Въззстановяваане и развиттие на тран
нспортнатаа и техническата
инфрасструктура:
• мярк
ка И-1-01: транспорттно - комун
никационн
на инфрасструктура:
o група
г
проеекти И-1-011-01: рекон
нструкция на улична мрежа: асфалтова
н
настилка,
пешеходнии алеи и тротоари,
т
обособяван
о
не на парк
коместа,
у
улично
освветление, ддостъпна ср
реда – ул. Родопа,
Р
ул. Керамика;;
o група
г
проеекти И-1-011-02: рекон
нструкция на улична мрежа: асфалтова
н
настилка,
пешеходнии алеи и тротоари,
т
обособяван
о
не на парк
коместа,
у
улично
оссветление, достъпна среда - индустриаална зона Изток,
и
индустриал
лна зона Ю
Юг;
o група
г
проеекти И-1-011-03: рекон
нструкция на
н пешеходдните мосттове над
р Асеновска
р.
• мярк
ка И-1-02: инженерн о - техническа инфр
раструктурра
o група
г
проеекти И-1-022-01: рехаб
билитация на
н елементти на техни
ическата
и
инфрастру
ктура: (В
ВиК, Ел, Газ) - индустриал
и
лна зона Изток,
и
индустриал
лна зона Ю
Юг;
o група
г
проеекти И-1-002-02: изгр
раждане наа елементии на техни
ическата
и
инфрастру
ктура: (ВиК
К, Ел, Газ) - нова инд
дустриалнаа зона Запад
д;

d. Х
Хоризонтаални проек
кти
И
Изготвенитте анализи
и и процееса на фор
рмулиране на цели и приориттети на
интегри
ираното градско
г
развитие и възстано
овяване на
н град С
Сливен разкриха
р
необходдимост от планиранее и осъщесттвяване наа проекти с хоризонтаален харак
ктер, т.е.
такива, които след
два да бъдат осъщесттвявани на цялата тер
ритория на града или имат за
н целия гррад. Проеккти с такъв
в характерр са Интегр
рирания
целева група населението на
и транспортт, който щее обхване цялата град
дска териттория, вкл. частите
проект за градски
ито не поп адат в обхввата на одо
обрената зоона за възд
действие
от индуустриалнитте зони, кои
с икон
номически функции
и, както и проекти
ите, насоч
чени към подобрявване на
управлеението и раазвитието на
н човешкиите ресурси
и.
Ч
Чрез тези дейности
д
ще
щ бъдат оссъществени
и следните приоритетии на ИПГВ
ВР:
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост;
− Приори
итет 4: Под
добряване възможносстите за осъ
ъществяванне на бизнееса и
развити
ие на предп
приемачесттвото
Х
Хоризонтаални мерк
ки и груупи проек
кти на ИП
ПГВР за цялата градска
г
територия.
− Приори
итет 1:Въззстановяванне и развиттие на средата за обиттаване и
подобряяване на ен
нергийнатаа ефективно
ост;
Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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•

мярк
ка Х-1-01: Възстанов
вяване и развитие на средатта за обита
аване и
подоббряване на
а енергийн
ната ефект
тивност
o група
г
проеекти Х-1-001-01: разр
работка и изпълнениие на Инттегриран
п
проект
за градски ттранспорт, вкл. рехаб
билитация и изгражд
дане на
в
велоалеи;
проектиран
п
не на схемаа за еднопо
осочно движ
жение в централна
г
градска
част;
ч
ремоонт на тротоари
т
с джобовве за пар
ркиране;
о
обособяван
не на паркооместа; изгграждане на
н допълнит
ителни общ
ществени
п
паркинги;
изгражданее на систем
ма за таксу
уване - автоомати за пр
родажба
н талони; закупуванне на репатр
на
риращи и специализи
с
ирани автом
мобили;
и
изграждане
е на наказаателен пар
ркинг; изграждане на цялостна система
з видеонаблюдение;
за

− Приори
итет 4: Под
добряване възможносстите за осъ
ъществяванне на бизнееса и
развити
ие на предп
приемачесттвото
• мярк
ка Х-4-01:: Подобря
яване въззможности
ите за оссъществяв
ване на
бизнееса и разви
итие на пр
редприемачеството
o
группа проекти Х-4-01-01:: ефективноо управлен
ние
o
группа проекти
и Х-4-01-0
02: развитиие на човвешките
ресурси
44

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.

Опееративна програма “Реггионално развитие” 20007-2013
www.bbgregio.eu
Инвестираме въ
ъв Вашето бъдеще!
Договор BG161PO
O001/1.4-07/2010/022
Проект „Интегр
риран план за градско
о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

III. 11.2.4 Обобщени
ие на планиран
ните мерки за постигане на приоритетите
п
на ИПГВР на град Сливен
П1:
Възсттановяване и
развиттие на
средатта за
обитааване и
подоб
бряване на
енерги
ийната
ефекттивност
обитаа зелена
система
ване
и
и
жизнее публичн
и
на
среда простран
ства
Зоона с
прреобладава
щ
щи
сооциални
фуункции
Зоона с
прреобладава
щ
щи
пуублични
фуункции
Зоона с
прреобладава
щ
щи
иккономичес
ки
и функции
Х
Хоризонтал
ни
и проекти

мярка
С-1-01

мярка
Х-1-01

П2: Възстановяваане
П
и развитие на
тр
ранспортната и
теехническата
инфраструктура

итие на културнаата, образователн
ната, спортната и
П3: Възстаановяване и разви
социалнатаа инфраструктур
ра

тр
ранспо
рттно ко
омуник
ац
ционна
инфраст
ру
уктура

инженеер
но техниччес
ка
инфрасстр
уктураа

културно
наследст
во и
културна
инфрастр
уктура

мярка С-1-02

мярка С-2м
01

мярка С-2-02

мярка П-1-01

мярка П-2м
01

мярка И-4-01

мярка И-1м
01

мярка Х-1-01

мярка Х-1м
01

мярка И-1-02

спортна
инфрастр
уктура

обр
разова
тел
лна
инфрастр
укттура

социаллна
инфрасстр
уктураа

здравна
инфраст
руктура

админист
ративна
инфрастр
уктура

мярка С-3-01

мярка С-3-02

мяр
рка С-3-03

мярка С-3
3-04

мярка С-305

мярка С-3-06

мярка П-3-01

мярка П-3-02

мяр
рка П-3-03

мярка П-3-04

мярка П-3-05

разввитие
на
биввши
воен
нни
тереени

П4:
Подобряяв
ане
възможн
но
стите за
осъществвя
ване на
бизнеса и
развитиее
на
предприее
мачество
от
о

мяркка П-306

мярка И-4-0
01
мярка И-1-0
01
мярка И-1-0
02
мярка Х-4-0
01
мярка Х-1-0
01

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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Ц
Целта и прриоритетитте на ИПГВ
ВР са адреесирани отт групи прооекти, вклю
ючващи
индиви
идуални дей
йности, кои
ито ще окаж
ажат влияни
ие върху го
орепосоченните областти. Сред
ключоввите проектти са тези, фокусиранни върху реевитализацията на порречията наа реките,
пресичаащи социаалната, пуб
бличната и икономич
ческата зона за възддействие. По
П този
начин ттази природ
дна дадено
ост ще се ппревърне в интегриран
на част от гградската среда
с
за
обитани
ие и градсккия център
р, използваана широко
о както от жителите, така и от гостите
на градда за почивкка и развлеекателни деейности.
С
След годи
ини на осъ
ъществяванне на недо
овършени строителнни инвести
иционни
дейностти сред ключовите проекти
п
се нареждат и тези, свъ
ързани с рееконструкц
цията на
основнаата и кваррталната улична
у
мррежа, както
о и проек
ктите за ооблагородявване на
междубблоковите и публични
ите простр анства. По
овишаванетто на качесството на обитание
в голям
ма степен зависи и от осъщесствяването на проекттите, свърззани с рем
монта и
повишааването на енергийнаата ефективвност на зн
начителнияя обем мноогоетажни сгради,
строени
и по индусттриален сп
пособ.

IIII 1.2.5 Спи
исък на пр
роектни иддеи в плана
След направения анализ и полученатаа информаация от про
оведените обсъждани
ия беше
изготвеен дълъг списък с пр
роектни иддеи, който
о беше преедставен нна Възложи
ителя за
обсъжддане. След проведени
и дискусии и обсъждаания между
у ключовиия екип и екипа
е
на
проектаа от обедин
нение Страатегма-ППМ
М беше фи
инализиран
н окончателлния списъ
ък с 219
проектн
ни идеи, раазделени по зони за ввъздействи
ие. Този списък с прооекти е инттегрална
част и „„гръбнак“ на
н проекта на ИПГВР
Р за гр. Сли
ивен.
Основн
ните дейносстите вклю
ючени в отдделните каатегории саа свързани с: подобряяване на
средатаа на обитааване; подо
обряване ккачеството и развити
ието на пуубличните услуги,
предосттавяни в рамките на града; повишавване на енергийнатаа ефективвност и
преодолляване на последстви
п
ията от про мените в климата;
к
по
одобряванее на бизнес средата
и възмоожности заа развитие на
н предприиемачествотто.
Списъкка с проектн
ни предлож
жения е раззделен по зони
з
както следва:

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

З
Зоната
за публични функ
кции с висок
ка обществен
на значимост

1

транспортно - комуникационна инфраструктура

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ

рееконструкция на
н
улична мррежа: асфалтовва
пеешеходни алеи и тротоари, достъ
ъпна среда

N

настилка,

1

бул. Бу
ургаско шосе

2

бул. Хр
ристо Ботев

3

ул. Раковски

4

бул. Ген.Скобелев

5

ул. Велликокняжевска

6

ул. Ели
исавета Багряна
бул. Бр
ратя Миладинови
и

7
8
9
10
реехабилитация на
н
улична мррежа: асфалтовва
пеешеходни алеи и тротоари, достъ
ъпна среда

настилка,

прроектиране и иззграждае на кръггово кръстовищее и поставяне
наа допълнително мостово съоръжение

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

11

12

ул. Рай
йна Княгиня - от Раковски до ул.А
Асен Златаров
ул. Грааф Игнатиев
ул. Кап
питан Мамарчев
щи в обхвата на зо
оната за
всички улици, попадащ
въздейсствие с публични
и функции
ището на ул.
кръстоввище "Розова граадина" (кръстови
"Братя Миладинови", бул. "Цар Освобо
одител", бул.
"Христто Ботев", бул. "Г
Георги Данчев", бул.
б "Бургаско
шосе" и ул. "Радой Рали
ин")

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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2

зелена система и публични пространства

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ

N

реехабилитация и реконструкция на пешеходнитее мостове над
р.. Асеновска

13

1 бр. наа Пазара, северно
о от бензиностан
нция Лукойл

14

1 бр. в Промишлена
П
зон
на север

реехабилитация и реконструкция на пешеходнитее мостове над
р.. Новоселска

15

1 бр. наа ул. Щросмайер
р

иззграждане на Синя зона в централна граадска част прроектиране на схема
с
за еднопоссочно движениее в централна
гррадска част, изгр
раждане на систеема за таксуване - автомати за
прродажба на талони,
т
закупууване на репаатриращи и
сп
пециализирани автомобили
а

16

она, заключена между
м
улиците: бул.Цар
б
Симеон,,
Синя зо
бул.Цар
р Освободител, ул.Раковска,
у
ул.Д
Драган Цанков,
ул.Дим
м.Добрович и ул.Л
Лъдженска до бу
ул.Цар Симеон

реехабилитация и благоустрояваане на поречиятта на река
А
Асеновска: изграаждане на паркоови зони с зони
и за отдих и
реекреация; алейн
на мрежа и веелоалеи; детски
и и спортни
пллощадки; елемеенти на градскотто обзавеждане (обществена
тооалетна,
кош
шчета,
осветлеение,
озеленяяване,
др.)
кооригиране на кор
ритото на р. Асен
новска

17

новска между мо
остовете на бул.
поречията на река Асен
„Тракия“ и ул. „Генералл Скобелев“

реехабилитация и благоустрояваане на поречияята на река
Н
Новоселска;
кооригиране на кор
ритото на р. Новоселска

18

поречията на река Ново
оселска

19

Център
р - 8бр.: 6 детски, 1 спортна и 1 ко
омбинирана

20

Център
р - 3бр.: 2 детски и 1 спортна

реехабилитация, бллагоустрояване и обновяване наа обществени
оззеленени площ
щи за широко ползване, меж
ждублоковите
прространства, деттски, спортни и
или комбиниран
ни площадки
(н
настилки, озелееняване, осветлеение, елементи от градски
ди
изайн и обзавежд
дане)
иззграждане на нови детски, спортни или комбинирани
пллощадки

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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3

административна
инфрастуктура

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ

N

об
благородяване и благоустрояваане на парк „Хаамам баир“ прроектиране на алейна
а
мрежа и велоалеи; детскки и спортни
пллощадки; турисстически маршруути; елементи на градското
об
бзавеждане (об
бществена тоалеетна, кошчета, осветление,
оззеленяване, парккинг и др.)

21

парк „Х
Хамам баир“

рееконструкция на площади и пешеходни зони, вкл
прроектиране и иззграждане на отткрита сцена и оформяне на
прространства за реализиране на куултурни събитияя

22

итър, Ларго, х-л
простраанството между площад Х. Дими
Сливен
н, Маази, изложб
бена зала „Сирак Скитник“, храм
Свети Димитър
Д

бллагоустрояване на градската среда - градскки дизайн и
об
бзавеждане (об
бществени тоалеетни, кошчета, осветление и
дрр.)

23

централлна градска част

иззграждане на публично досттъпна WI-FI м
мрежа около
уччилищата, куллтурните центррове, читалищаа, музеи и
ад
дминистративни сгради

25

йствие с публичн
ни
за теритторията на цялатта зона за въздей
функци
ии

26

Областтна администраци
ия

27

Общин
нска администрац
ция

28

РЗОК Сливен
С

29

НТС (н
научно техническки съюз)

30

Областтна дирекция на МВР
М

31

Центраална поща

рееконструкция и благоустрояванее на сграда; рехаабилитация на
ин
нженерна инфрааструктура (ВиК,енергийна, газ, комуникации
и др.); мерки за Енергийна
Е
ефекти
ивност/саниране; осигуряване
наа достъп за хор
ра с увреждания осигуряване наа оборудване;
иззграждане на обособени паркоместа; социализация
(п
поставяне на инф
формационни таб
бели,табла)

32
33

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

Държаввна агенция “Арх
хиви” за нуждите на Държавен
архив–С
Сливен към РДА
А- Бургас
Регионална библиотекаа "Сава Добропло
одни"

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

4

културно наследство и културна инфраструктура

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ
прроектиране и изгграждане на новва сграда на административна
ин
нфрастуктура
реехабилитация и реконструкция н
на Пазара, облаггородяване на
пррилежащата му територия (насттилки, елементи на градското
об
бзавеждане, об
бществена тоалеетна, кошчета, осветление,
оззеленяване, парккинг, др.)

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

34

РСПАБ
Б Пожарна

35

Пазар

36

Къща “Миркович”
“

37

Къща “Димитър
“
Доброввич” - Художесттвена галерия

38

Часовн
никова кула

39

Водна кула
к

рееставрационно-кконсервационни дейности на обектите на
К
КИН и прилеж
жащите им прространства, проектиране и
иззграждане на раззширение

40

Регионален Историческки музей

рееставрационно-кконсервационни дейности на обектите на
К
КИН и прилежащ
щите им простран
нства, ремонт меррки за ЕЕ

41

С
сега Детски
Д
комплексс, вкл.
Къща Стефанови,
астроно
омическа площад
дка на покрива на
н ПГЗЕ-Сливен

коонсервационни дейности за съххраняване на тррадиционната
уллична структур
ра и опазване на обектите на КИН в
тррадиционната им
м среда

42

зона за въздействие с пу
ублични функци
ии

сооциализация на КИН
К

43

зона за въздействие с пу
ублични функци
ии

раазработка на куллтурно-историчесски маршрути

44

зона за въздействие с пу
ублични функци
ии

рееставрационно-кконсервационни дейности на обектите на
К
КИН и прилежащ
щите им простран
нства, ремонт и ооборудване

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
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програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ

N

раазработване на единна
е
информац
ционна система зза означаване
наа КИН (инфо
ормационни таабели, табла) и неговата
поопуляризация

45

зона за въздействие с пу
ублични функци
ии

прроектиране и изграждане на общински
и културноин
нформационен център
ц
и локаллна културно-ин
нформационна
си
истема

46

централлна градска част

47

зала "С
Сливен" - културеен, образователен
н и развлекателеен
център

48

лористика,
Регионален център за еттнология, фолкл
ология и краезнаание
антропо

49

Военен
н музей, на теритторията на бивши
ите военни терен
ни

50

Младеж
жки център

51

Куклен
н театър

52

изложб
бена зала „Сирак Скитник“

53

Читали
ище Зора

54

Читали
ище Хаджи Дими
итър

55

Клуб наа културните дей
йци

56

Регионален Историческки музей

прроектиране, изгграждане и обоорудване на новва сграда от
куултурната инфрааструктура

цяялостна реконстр
рукция и обновяяване, вкл. оборуд
дване

рееновиране и разширение
ин
нфраструктура

н
на

сграда

на

културната

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
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ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

5

спортна и образователна инфраструктура

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ

N

реехабилитация и реконструкция на наличната сспортна база,
вккл. изграждане на
н поливна система, нови съблекаални, спортна
пллощадка, детска площадка, отткрита фитнес площадка с
оссигурен достъп за хора с уврреждания, рекон
нструкция на
съ
ъществуващ плуввен басейн

57

бивш Военен
В
стадион

58

Колодр
рум

59

Стадио
он "Академик"

60

5 СОУ Пейо К. Яворов

61

3 ОУ Д-р
Д Иван Селимински

реехабилитация и реконструкцияя на сгради оот спортната
ин
нфраструктура
реемонт и благоустрояване на сграда от обрразователната
ин
нфраструктура и прилежащотто й дворно п
пространство:
поодмяна на остар
рели инсталации
и (ВиК, ЕЛ и О
ОВК мрежи);
бллагоустрояване на дворните прространства с иззграждане на
зеелени площи и алеи и подноввяване на играллни пособия;
реемонт на физкуллтурен салон; оси
игуряване на досстъп за хора с
уввреждания; осиггуряване на оборрудване; ремонт и оборудване
наа училищни здраавни кабинети
реемонт и благоустрояване на сграда от обрразователната
ин
нфраструктура и прилежащотто й дворно п
пространство:
поодмяна на остар
рели инсталации
и (ВиК, ЕЛ и О
ОВК мрежи);
бллагоустрояване на дворните прространства с иззграждане на
зеелени площи и алеи и подноввяване на играллни пособия;
реемонт на физкуллтурен салон; оси
игуряване на досстъп за хора с
уввреждания; осиггуряване на оборрудване; ремонт и оборудване
кабинети;
здравни
наа
училлищни
прроектиране и изгграждане на закррит спортен комп
плекс

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ
реемонт и благоустрояване на сграда от обрразователната
ин
нфраструктура и прилежащотто й дворно п
пространство:
поодмяна на остар
рели инсталации
и (ВиК, ЕЛ и О
ОВК мрежи);
бллагоустрояване на дворните прространства с иззграждане на
зеелени площи и алеи и подноввяване на играллни пособия;
реемонт на физкуллтурен салон; оси
игуряване на досстъп за хора с
уввреждания; осиггуряване на оборрудване; ремонт и оборудване
кабинети;
здравни
наа
училлищни
укрепване;
коонструктивно
прроектиране и изгграждане на топлла връзка

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

62

Природ
до-математическка гимназия Добр
ри Чинтулов

прроектиране и изгграждане на закррит спортен комп
плекс

63

Д
Чинтулов, ГПЗЕ Захарий Стоянов,
С
ПГХТ
ПМГ Добри
Акад. Н.
Н Неделчев

прроектиране и изграждане
и
на нов учебен коорпус и нов
физкултурен саалон към сгграда на обрразователната
ин
нфраструктура

64

НУ Вассил Левски

прроектиране и изграждане
и
на О
Обединено детско заведение
(д
детска ясла и деттска градина)

65

Центраална градска частт

оссигуряване на об
борудване

66

СУ Дим
митър Рохов

оссновен ремонтт и благоусстрояване на сграда от
об
бразователната инфраструктураа и прилежащото й дворно
прространство: меерки за енергийн
на ефективност;; подмяна на
осстарели инстаалации (ВиК, ЕЛ и ОВ
ВК мрежи);

67

ЦДГ Мак
М

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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Договор BG161PO
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Проект „Интегр
риран план за градско
о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ
бллагоустрояване на дворните прространства с иззграждане на
зеелени площи и алеи и подноовяване на играални пособия
оссигуряване на достъп за хора с увреждания; оссигуряване на
об
борудване; реемонт и обоорудване на здравни и
сп
пециализирани кабинети
к

7

развитие на
бивш военен
терен

6

социална и здравна
инфраструктура

реемонт и благоустрояване на сграда от обрразователната
ин
нфраструктура и прилежащотто й дворно п
пространство:
поодмяна на остар
рели инсталации
и (ВиК, ЕЛ и О
ОВК мрежи);
бллагоустрояване на дворните прространства с иззграждане на
зеелени площи и алеи и подноовяване на играални пособия
оссигуряване на достъп за хора с увреждания; оссигуряване на
об
борудване; реемонт и обоорудване на здравни и
сп
пециализирани кабинети
к
реемонт и благо
оустрояване на сграда и при
илежащите й
прространства: вн
недряване мерки
и за енергийна ефективност,
об
борудване
прроектиране, изгграждане и обоорудване типов павилион рааздавателен пунккт на Детска млеечна кухня
усстройствено планиране
п
и проектиране на научен/
ви
исокотехнологич
чен/ бизнес парк
иззграждане на инж
женерна инфрасттруктура (ВиК, Е
ЕЛ, ГАЗ)
прроектиране и изгграждане на нови
и сгради за нужд
дите на парка

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

68

Детска ясла No 14

69

ЦДГ Бо
ожур

70

Областтен център за кож
жно-венерически
и заболявания съсс
стацион
нар (Военен тереен)

71

Медици
ински център за рехабилитация и спортна
медици
ина-Сливен (Воен
нен терен)

72

ДКЦ 1

73

м
кухня в
2бр. разздавателни пункктове на Детска млечна
ЦГЧ

74

бивш военен терен

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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Инвестираме въ
ъв Вашето бъдеще!
Договор BG161PO
O001/1.4-07/2010/022
Проект „Интегр
риран план за градско
о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГРУПИ
И ПРОЕКТНИ П
ПРЕДЛОЖЕНИ
ИЯ

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

бллагоустрояване на
н зоната - проектиране на озелеенени площи,
пллощи за отдих и алейна мреежа; велоалеи; елементи на
гррадското обзаввеждане (общесствена тоалетн
на, кошчета,
оссветление, парки
инг и др.)

55

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.

Опееративна програма “Реггионално развитие” 20007-2013
www.bbgregio.eu
Инвестираме въ
ъв Вашето бъдеще!
Договор BG161PO
O001/1.4-07/2010/022
Проект „Интегр
риран план за градско
о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Зонатта с потенци
иал за иконом
мическо разв
витие

2

3

Инж.техн.
Зел. с-ма и публ.
пространства инфрастру
ктура

1

транспортно - комуникационна
инфраструктура

ГРУПИ ПР
РОЕКТНИ ПРЕ
ЕДЛОЖЕНИЯ

N

ПРОЕКТ
Т / ОБХВАТ

1

ул. Родопа
Р

2

ул. Керамика
К

3

бул. Банско шосе

4

бул. Самуиловко шо
осе

5

бул. Ямболско шосее

рехабилитацияя на улична мрежа: асфалтовва настилка, пеешеходни алеи и
тротоари, обоссобяване на паркооместа, улично оосветление, достъпна среда

6

инд
дустриална зона Изток
И
инд
дустриална зона Юг
Ю

проектиране и изграждане на н
нова улична мреж
жа

7

новаа индустриална зона
з
Запад

реконструкцияя на пешеходнитее мостове над р. Асеновска

8

1 бр
рой

рехабилитацияя на елементи на техническата ин
нфраструктура: (ВиК, ЕЛ, ГАЗ)

9

дустриална зона Изток
И
инд
инд
дустриална зона Юг
Ю

изграждане на улична мрежа с елементи на теххническата инфр
раструктура: (ВиК
К,
ЕЛ, ГАЗ)

10

з
Запад
новаа индустриална зона

рехабилитацияя, благоустрояван
не и обновяване на обществени озеленени
о
площи
и

9

реконструкцияя на улична мррежа: асфалтовва настилка, пеешеходни алеи и
тротоари, обоссобяване на паркооместа, улично оосветление, достъпна среда

благоустрояван
не на градската ссреда - градски д
дизайн и обзавеж
ждане: обществен
ни
тоалетни, кошч
чета, осветление
рехабилитацияя и благоустррояване на п
поречията на река Асеновскка
коригиране на коритото на р. А
Асеновска

10
11

за цялата
ц
територияя на зоната с
икон
номическо въздеействие
за цялата
ц
територияя на зоната с
икон
номическо въздеействие
на територия
т
на зоната с икономичееско
възд
действие

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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Опееративна програма “Реггионално развитие” 20007-2013
www.bbgregio.eu
Инвестираме въ
ъв Вашето бъдеще!
Договор BG161PO
O001/1.4-07/2010/022
Проект „Интегр
риран план за градско
о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Зон
ната с преобл
ладаващ соц
циален харак
ктер

1

транспортно - комуникационна инфраструктура

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

реконстру
укция на уличнаа мрежа: асфалттова настилка,
пешеходни
и алеи и тротоарри, достъпна сред
да

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

1

бул. Иллинденско въстан
ние (между кв. Стоян
С
Заимов и р.
р
Асеноввска)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
16

бул. Бу
ургаско шосе
бул. 6-и
и септeмври
бул.Стеефан Караджа
бул. Паанайот Хитов
ул. Дим
митър Пехливано
ов - Добрович
ул. Асееновска
ул. Георги Икономов
ул. Баба Тонка
бул. Георги Данчев
бул. Тр
ракия
бул. Сттефан Стамболовв
бул. Ян
нко Сакъзов
ул. Рай
йна Княкиня - от ул.Асен Златаро
ов до северния
край наа зоната
ул. Паттриарх Евтимий
ул. Буллаир

17

кв. Над
дежда

14

рехабилиттация на уличнаа мрежа: асфалттова настилка,
пешеходни
и алеи и тротоарри, достъпна сред
да

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

N

изграждан
не на нова уулична мрежа: асфалтиране,
пешеходни
и алеи и тротоарри, достъпна сред
да
реконстру
укция на пеш
шеходните мосттове над р.
Асеновскаа

2

инженерно техническа
инфраструктура
фр ру ур

реконстру
укция
Новоселскка

на

пеш
шеходните

мосттове

над

р.

18
19
20
21

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ
кв. Клу
уцохор Част 1 (мн
ногоетажно застр
рояване)
ор и кв. Комлукаа, срещу
1бр. меежду кв. Клуцохо
админи
истративната сграда на ВиК
1 бр. иззточно от високи
ите блокове в кв. Република
2 бр. наа р.Селишка, меж
жду кв.Републикка и ЦГЧ

изграждан
не на нов мост наад река Асеновскка

22

между кв. Клуцохор и кв.
к Комлука, с/у адм. сгр. на ВиК
К:
ул. Обо
орище и ул. 6-ти септември

изграждан
не на пешеходеен подлез под жп линия (от
страната на р. Асеновскка), свързващ ккв. Надежда с
останалатаа градска част

23

бул. Иллинденско въстан
ние (между кв. Даме
Д
Груев и кв.
Надежд
да)

изграждан
не на пешеходен
н подлез/надлез или друг вид
решение за
з безопасно прресичане на булл. Илинденско
въстание (от
( страната на рр. Асеновска)

24

бул. Иллинденско въстан
ние (между кв. Даме
Д
Груев и кв.
Надежд
да)

изграждан
не на паркинги и паркоместа

25

ДКЦ 2,, кв. Клуцохор

изготвяне на комплексн
ни схеми за разполагане на
бетонови гаражни
г
клетки и изграждане на паркоместа

26

изграждан
не и рехабиллитация на елементи на
техническката инфраструуктура - изграждане на
газопреноссна мрежа зза жилищно отопление индивидуаални жилища
възстановяяване на охрани
ителни (отводнителни) канали,
част от граадската канализаационна система

27
28

ни камъни, ж.к. Дружба,
Д
ж.к.
ж.к. Българка, ж.к. Син
Младосст, кв. Стоян Заи
имов, кв. Даме Гр
руев, кв.
Клуцох
хор част 1 (много
оетажно застроявване)
кв. Клу
уцохор
кв. Ком
млука

29
30

кв. Колльо Фичето
кв. Новво село

31

кв. Ком
млука

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

3

зелена система и публични пространства

реконстру
укция на ВиК мреежи

N
32

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ
кв. Дам
ме Груев
2 бр. в кв.608,
к
кв.Дружб
ба
1 бр. в кв.680,
к
кв.Дружб
ба

проектираане и изгражданее на външно ел.. захранване за
общински блокове за соци
иално слаби

33-35

изграждан
не на публично достъпна WI-FII мрежа около
училищатаа, културните ц
центрове, читаллища, музеи и
администр
ративни сгради

36

за теритторията на цялатта зона за въздей
йствие с публичн
ни
функци
ии

рехабилиттация и благоусттрояване на пореечията на река
паркови зони с
Асеновскаа до бул. Тракия:: изграждане на п
зони за оттдих и рекреаци
ия; алейна мреж
жа и велоалеи;
детски и спортни площаадки; елементи на градското
обзавеждаане (обществена ттоалетна, кошчета, осветление,
др.)
озеленяван
не,
коригиран
не на коритото наа р. Асеновска

37

в обхваата на зоната с пр
реобладаващ соц
циален характер

рехабилиттация и благоусттрояване на пореечията на река
Новоселскка
коригиран
не на коритото наа р. Новоселска
благоустро
ояване на подхоодите между виллна зона и ж.к
Българка и ж.к. Сини кам
мъни, вкл. благооустрояване на
улиците по
окрай Дюлева реека
рехабилиттация, благоусттрояване и обн
новяване
на
обществен
ни озеленени п
площи за ширроко ползване,
междублокковите простраанства, детски, спортни или
озеленяване,
комбинираани
площадки
и
(настилки,
осветление, елементи от гррадски дизайн и обзавеждане)

59

38

в обхваата на зоната с пр
реобладаващ соц
циален характер /
между кв. Клуцохор и кв.
к Комлука

39

ж.к. Българка, ж.к. Син
ни камъни

40
41
42
43
44

кв. Клу
уцохор - 3бр.: 2 спортни
с
и 1 комб
бинирана
кв. Ком
млука - 1бр.: 1 деетска
кв. Колльо Фичето - 3бр.: 2 детски и 1 сп
портна
кв. Репу
ублика - 2бр.: 2 детски
д
кв. Новво село - 2бр.: 1 детска
д
и 1 комбинирана

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

изграждан
не на нови детскки, спортни или
и комбинирани
площадки в междублокови
ите пространстваа

4

админи
стратив
на
инфрас
труктур
а

реконстру
укция на площади
и и пешеходни зоони
реконстру
укция на Гаровв площад и и
изграждане на
транзитна спирка за междууградски автобусси
реконстру
укция
и
блаагоустрояване
на
сграда;
рехабилиттация
на
и
инженерна
и
инфраструктура
(ВиК,енер
ргийна, газ, ком
муникации и д
др.); мерки за

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

45
46
47
48
49
50

ж.к. Българка - 2бр.: 1 детска
д
и 1 спортн
на
ж.к. Си
ини камъни - 5бр.: 2 детски и 3 сп
портни
ж.к. Др
ружба - 6бр.: 3 деетски и 3 спортни
и
ж.к. Млладост - 3бр.: 3 детски
д
кв. Сто
оян Заимов - 3бр.: 2 детск и 1 спор
ртна
кв. Дам
ме Груев - 3бр.: 3 детски

51

кв. Клу
уцохор - 2бр.: 2 детски
д

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

кв. Ком
млука - 2бр.: 1 деетска и 1 спортнаа
кв. Колльо Фичето - 1бр.: 1 детска
кв. Репу
ублика - 1бр.: 1 комбинирана
к
кв. Новво село - 1бр.: 1 детска
д
ж.к. Българка - 2бр.: 1 детска
д
и 1 спортн
на
ж.к. Си
ини камъни - 1бр.: 1 детска
ж.к. Др
ружба - 1бр.: 1 деетска
ж.к. Млладост - 1бр.: 1 детска
д
кв. Дам
ме Груев - 2бр.: 1 детска и 1 спорттна
кв. Над
дежда - 2бр.: 1 деетска и 1 спортнаа

62

кв. Над
дежда

63

Гаров площад
п

64

1, ж.к. Сини камъ
ъни
Пощенсска станция 8811

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
ионен ареал ”, който се оссъществява с финансоватаа подкрепа на Оперативна
програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

5

културно наследство и културна инфраструктура

Енергийнаа ефективност/сааниране; осигуряяване на достъп
за хора с увреждания осигуряване на оборудване;
изграждан
не на обособен
ни паркоместа; социализация
табели,табла);
(поставянее
на
информационни
осигуряван
не на оборудванее

реставраци
ионно-консервац
ционни дейности на обектите
на КИН и прилежащите им
м пространства

консервац
ционни
дейноссти
за
съхрраняване
на
традицион
нната улична стрруктура и опазваане на обектите
на КИН в традиционната и
им среда
проектираане и изграждан
не на етнограф
фски комплекс
"Чаршия на
н сливенските заанаяти"

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

65

Дирекц
ция „Бюро по тру
уда“ Сливен, под
дразделение кв.
Надежд
да, кв. Надежда

66

Център
р за администраттивно обслужване, кв. Надежда

67

нален музей на теекстилната инду
устрия, кв.
Национ
Комлукка

68
69
70
71

Сградатта на бившата ДС
СКаса, кв.94, кв..Комлука
Къща – музей на сливен
нския бит, кв. Ко
омлука
Музейн
на сбирка”Добри
и Чинтулов”, кв. Комлука
Къща – музей на Хаджи
и Димитър, кв. Клуцохор
К

72

за цялаата зона за въздей
йствие с преоблаадаващ социален
характеер

73

Къща – музей на сливен
нския бит, кв. Ко
омлука
йствие с преоблаадаващ социален
за цялаата зона за въздей
характеер
за цялаата зона за въздей
йствие с преоблаадаващ социален
характеер

социализаация на КИН

74

разработкаа на културно-иссторически марш
шрути

75

разработваане на единна информационн
на система за
означаванее на КИН (инф
формационни таб
бели, табла) и
неговата популяризация
п

76

йствие с преоблаадаващ социален
за цялаата зона за въздей
характеер

ремонт и внедряване меррки за енергийнаа ефективност,
оборудван
не

77
78
79

Читали
ище Хаджи Дими
итър, кв. Клуцохо
ор
Читали
ище Искра, кв. Ко
омлука
Читали
ище Добри Чинту
улов, кв. Комлукка

Проектът се финанси
ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
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програма „Регионално раазвитие 2007-2013г.”, съфи
инансирана от Европейски
ия съюз, чрез Европейски
ия фонд за регионално разввитие.
Цялата отговорноост за съдържанието се но
оси от Община Сливен и п
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о
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

6

спортна и образователна инфраструктура

проектираане и изгражданее на нови читалищ
щни сгради
проектираане и изгражд
дане на многоофункционален
Младежки
и обществен центтър
изграждан
не на пристройкаа към спортна залла
ремонт и възстановяване на Тенис-комплекс с осигурен
достъп за хора
х
с увреждан
ния
реконстру
укция
и
блаагоустрояване
на
сграда;
рехабилиттация
на
и
инженерна
и
инфраструктура
(ВиК,енер
ргийна,
газ,
комуникации
и
и
др.);
за
ефективност;
мерки
еенергийна
благоустро
ояване на прилеежащите й площ
щи, изграждане
на зелени
и площи, алеи
и и обособени
и паркоместа;
осигуряван
не на достъп
п за хора с увреждания;
оборудване;
на
осигуряван
не
нформационни
социализаация
(поставяяне
на
ин
табели,таб
бла)
основен ремонт и блаагоустрояване н
на сграда от
образоватеелната инфрасттруктура и пррилежащото й
дворно пр
ространство: меррки за енергийнаа ефективност;
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални
пособия;

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

80

кв. Дам
ме Груев

81
82
83

кв. Репу
ублика
ж.к. Др
ружба
кв. Над
дежда

84

кв. Над
дежда

85

Спортн
на зала "Младостт", Парк Юнак

86

Тенис комплекс,
к
ж.к. Младост
М

62
87

комплеекс Асеновец, кв.. Клуцохор

88

ПГТО Добри
Д
Желязковв, кв. Клуцохор

89

1 СОУ Хаджи Мина Паашов, кв. Комлукка

90

о строителство и геодезия „Арх. Г.
Г Козаров“, кв.
СПГ по
Републлика

Проектът се финанси
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ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
к
център на агломераци
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о
становище на
н Европейския съюз и Управляващия орган.

Опееративна програма “Реггионално развитие” 20007-2013
www.bbgregio.eu
Инвестираме въ
ъв Вашето бъдеще!
Договор BG161PO
O001/1.4-07/2010/022
Проект „Интегр
риран план за градско
о възстановяване и раазвитие на град Слив
вен като център на агл
ломерационен ареал”
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ
осигуряван
не на достъп
п за хора с увреждания;
на
оборудване;
осигуряван
не
ремонт и оборудване на физкултурн
ни салони и
училищни
и здравни кабинеети
ремонт и благоустрояванее на сграда от об
бразователната
инфрастру
уктура и прилеж
жащото й дворноо пространство:
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални пособия;
п
осигурряване на досттъп за хора с
увреждани
ия; осигуряванее на оборудван
не; ремонт и
оборудван
не на физкултурн
ни салони и училлищни здравни
кабинети; изграждане на ттопла връзка
ремонт и благоустрояванее на сграда от об
бразователната
инфрастру
уктура и прилеж
жащото й дворноо пространство:
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални пособия;
п
осигурряване на досттъп за хора с
увреждани
ия; осигуряванее на оборудван
не; ремонт и
оборудван
не на физкултурн
ни салони и училлищни здравни
кабинети; изграждане на ттопла връзка (100 СОУ Йордан
Йовков)
основен ремонт
р
и пускане в екслпоатаци
ия на плувните
басейни

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

91

Помощ
щно училище д-р Власаки Шуман
нов, ж.к. Българка

92

2 ОУ Христо
Х
Ботев, кв. Клуцохор

93

ПГ по икономика
и
Проф
ф. д-р Димитър Табаков,
Т
ж.к. Син
ни
камъни
и

63
94

12 ОУ Елисавета
Е
Багрян
на, ж.к. Сини кам
мъни

95

11 СОУ
У Константин Ко
онстантинов, ж.кк. Дружба

96

8 ОУ Юрий
Ю
Гагарин, квв. Даме Груев

благоустро
ояване на дворноо пространство

97

10 СОУ
У Йордан Йовковв, ж.к. Българка

основен ремонт и блаагоустрояване н
на сграда от

98

ЦДГ Си
инчец, кв. Клуцо
охор
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

N

образоватеелната инфрасттруктура и пррилежащото й
дворно пр
ространство:меркки за енергийнаа ефективност;
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални пособия;
п
осигурряване на досттъп за хора с
увреждани
ия; осигуряванее на оборудван
не; ремонт и
оборудван
не на здравни и сспециализирани ккабинети

99

Детска ясла No 3, кв. Ко
омлука

100

ЦДГ Тееменуга, кв. Репу
ублика

101

ЦДГ Веержин и Хаик Паапазян, ж.к. Бълггарка

102

ОДЗ Еллица, ж.к. Сини камъни
к

103

ЦДГ Деетство, ж.к. Млад
дост

104

Детска ясла No 9, кв. Даме Груев

основен ремонт и блаагоустрояване н
на сграда от
образоватеелната инфрасттруктура и пррилежащото й
дворно пр
ространство:меркки за енергийнаа ефективност;
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални пособия;
п
осигурряване на досттъп за хора с
увреждани
ия; осигуряванее на оборудван
не; ремонт и
оборудван
не на здравни и специализирани кабинети;
изграждан
не на нова кухня

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

64

105

СДГ Каалина, кв. Комлу
ука
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

N

основен ремонт и блаагоустрояване н
на сграда от
образоватеелната инфрасттруктура и пррилежащото й
дворно пр
ространство:меркки за енергийнаа ефективност;
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални пособия;
п
осигурряване на досттъп за хора с
увреждани
ия; осигуряванее на оборудван
не; ремонт и
оборудван
не на здравни и специализирани кабинети;
проектираане и изгражданее на топла връзкаа

106

ЦДГ Зо
орница, кв. Стоян
н Заимов

107

Детска ясла №12, кв. Кллуцохор

108

Детска ясла No 6, кв. Реепублика

109

Детска ясла No 13, кв. Ново
Н
село

110

Детска ясла No 15, ж.к. Българка

111

ОДЗ Ед
делвайс, ж.к. Дру
ужба

112

ЦДГ Деетски рай, ж.к. Дружба
Д

113

ЦДГ Деетски рай – фили
иал, ж.к. Дружбаа

114

ЦДГ Зввездица, кв. Дамее Груев

115

кв. Над
дежда

ремонт и благоустрояванее на сграда от об
бразователната
инфрастру
уктура и прилеж
жащото й дворноо пространство:
подмяна на остарели ин
нсталации (ВиК
К, ЕЛ и ОВК
мрежи); благоустрояване
б
на дворните п
пространства с
изграждан
не на зелени плоощи и алеи и п
подновяване на
игрални пособия;
п
осигурряване на досттъп за хора с
увреждани
ия; осигуряванее на оборудван
не; ремонт и
оборудван
не на здравни и сспециализирани ккабинети

проектираане и изгражд
дане на Обединено
заведение (детска ясла и детска градина)

детско

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ
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ира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет наа Република България.
Този документ е съ
ъздаден в рамките на проект „Интегриран план за гррадско възстановяване и рразвитие на град Сливен като
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7

социална и здравна инфраструктура

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ

N

реконстру
укция, преустройство и благоуустрояване на
сграда и прилежащите й пространства зза нуждите на
детска гр
радина: внедряяване мерки за енергийна
ефективно
ост

116

в сградата на закритото
о училища Хаджи
и Димитър,
кв.250, кв. Клуцохор

117

Многоф
функционални центрове за социаални услуги и
здравео
опазване, вкл. ЦН
НСТ за лица с пссихични
заболяввания в сградата на закритото училище Антон
Ивановв, кв.181, кв. Клу
уцохор

118

Център
р за социална рех
хабилитация и ин
нтеграция на
незрящ
щи, кв. Републикаа, бл.35

119

и-грижи за деца, кв.563,
Дом за медикосоциални
кв.Бълггарка

120

и-грижи за деца, кв.627,
Дом за медикосоциални
жба
кв.Друж

реконстру
укция, пеустрой
йство и благоуустрояване на
сграда и прилежащите й прространства: внеедряване мерки
за енергий
йна ефективност

122

Н
предоставяящ услуги за хор
ра
Социаллен комплекс за НПО,
с увреж
ждания, кв. Бългаарка
ДКЦ - 2,
2 кв. Клуцохор

123

Дом за възрастни хора с капацитет до 50 места

124

Център
р за временно насстаняване на безд
домни лица

125

Кризиссен център за жер
ртви на домашно
о насилие
Многоф
функционален реехабилитационен
н център за хора с
физичеески увреждания,, вкл. осигуряван
не на мобилни
екипи и съоръжения за обхващане на жители по
домовеете

121

проектираане, изграждане и оборудване на сграда на
социалнатта инфраструктурра

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

126
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ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ГР
РУПИ ПРОЕКТ
ТНИ ПРЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ
проектираане, изгражданее и оборудван
не
павилион - раздавателен пункт за нужд
дите
млечна кухня
ремонт и внедряване на мерки зза
ефективно
ост, оборудванее на сграда от
инфрастру
уктура

N

ПРОЕ
ЕКТ / ОБХВАТ

127

Клуб наа пенсионера и инвалида
и

на типов
на Детска

128

м
кухня в
6бр. разздавателни пункктове на Детска млечна
кварталлите: Клуцохор, Комлука, Ново село,
с
Българка,
Дружбаа, Даме Груев

енергийна
здравната

129

МБАЛ Царица Йоанна, кв. Комлука

67
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Оперативна проограма “Регионал
лно развитие” 20
007-2013
www.bgregio.eu
Инвесстираме във Ваш
шето бъдеще!
Договор
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Прооект „Интегрир
ран план за град
дско възстановяяване и развит
тие на град Сливен като центъър на агломерац
ционен ареал”

ЕВРОПЕЙСКИ Ф
ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛН
НО
РАЗВИТИЕ
Е

Хоризоонтални прроекти
След н
направенияя анализ и процесаа на форм
мулиране на цели и приориттети на
интегри
ираното градско
г
раазвитие и възстано
овяване наа град Слливен се разкри
необходдимостта от
о включването и наа няколко хоризонтаални проеккта към сп
писъка с
проектн
ни предлож
жения, кои
ито следва да бъдат осъществяв
о
вани на цяллата териттория на
града и
или имат за целева гру
упа населеннието на цеелия град.
Проектт с такъв характер е Интегриирания про
оект за граадски траннспорт, ко
ойто ще
обхванее цялата градска
г
тер
ритория, ввкл. частитте от инду
устриалнитте зони, ко
оито не
попадатт в обхватаа на одобреената зона за въздейсствие с икон
номическии функции, както и
проекти
ите, насочени към подобряван
п
не на упраавлението и развитиеето на човвешките
ресурси
и. В проеккта се преедвижда вкключването
о на рехаб
билитация и изгражд
дане на
велоалееи; проекти
иране на схема
с
за едднопосочно
о движение в центраална градск
ка част;
ремонтт на тротоарри с джобо
ове за паркииране; обоссобяване на паркомесста; изграж
ждане на
допълн
нителни общ
ществени паркинги;
п
иизгражданее на систем
ма за таксув
уване - авто
омати за
продаж
жба на таллони; заку
упуване наа репатрир
ращи и сп
пециализиррани автом
мобили;
изгражддане на наказател
лен паркиинг; изгр
раждане на
н
цялосттна систеема за
видеонааблюдениее и др. за цяялата териттория на гр
рад Сливен.
Към тоози проектт е предвид
дено и пр оектиране и изпълнеение на цяялостен пр
роект за
информ
мационно осигуряван
о
не, вкл. коннкурс за цяялостен диззайн (инфоормационни
и табла,
знаци, ттабели и дрр.), вкл. за нуждите наа хора с увреждания.
Други ххоризонталлните проек
кти са:
-

еефективно управлени
ие: подобряяване на уп
правление чрез развит
итие на елек
ктронно
п
правителсттво и пред
доставяне нна електронни услуги
и за бизнееса и насел
лението;
ссъздаване на
н ГИС на община Слливен;
рразвитие на
н човешки
ите ресурсии: подобряяване достъ
ъпа до заеттост и нам
маляване
рравнищетоо на безрааботица; иинтегриранее на марггинализиран
аните общн
ности в
ообществен
ния живот.

Всички
и хоризон
нтални меерки и гр
рупи проекти на ИПГВР
И
за цялата градска
г
територия.

Проектът се финансира
ф
от Евро
опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
блика България.
Т
Този документ е създаден в рамките на
н проект „Интегрриран план за градсско възстановяване и развитие на граад Сливен като център на
аагломерационен арреал ”, който се осъществява с финаннсовата подкрепа на
н Оперативна про
ограма „Регионалнно развитие 2007-2
2013г.”,
на от Европейскияя съюз, чрез Европ
пейския фонд за регионално развитиее.
съфинансиран
Цялата оотговорност за съд
държанието се носси от Община Сливвен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документт отразява
официал
лното становище нна Европейския съ
ъюз и Управляващи
ия орган.
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III. 1.22.6 Списък
к на заинтеересованит
те лица в обществен
о
ните обсъж
ждания
ЗЗаинтересоованите стр
рани – товва са всички лица, групи
г
хораа, институц
ции или
фирми,, които саа пряко или
и
косвенно засегнаати от плаанираните мерки (и
или има
вероятн
ност да бъдат засегнати) и пряяко или ко
освено учасстват в тяххното изпъ
ълнение.
Тяхното мнение се взима под внимаание на еккспертно ниво
н
и им
менно те участват
у
директн
но в проц
цеса на фо
ормулиранее и/или рееализация на съответтната поли
итика и
оценкатта за нейноото прилагаане.
Е
Една от най-важнитее стъпки ппри планиране на механизмит
м
те за вклю
ючване е
определлянето и анализът на заиннтересованите стран
ни. Това означава да се
идентиф
фицират:
+ индиввидите, гр
рупите, инсституциитее, които имат позитиивно и неегативно
отнош
шение;
+ степеента на въздействие
в
е на всекки един от тези ииндивиди, групи,
инсти
итуции;
+ отчиттане на тех
хните интерреси и влияяние върху проекта;
+ най-п
подходящите механиизми за ко
онсултиран
не с тях, зза да се увеличи
у
тяхнаата подкреп
па и да се ннамали тяхното проти
ивопоставян
яне.
ЗЗаинтересоованите стр
рани са таккива, тъй каато пряко са обвързанни с резултаатите от
проектаа. В този смисъл заи
интересоваани страни
и има не само
с
сред обществен
ността –
заинтерресована сттрана можее да е отдеелен гражд
данин, дадеена инститтуция, спец
цифична
група оот граждани, бизнес общност
о
т. н. Заинтер
ресована сттрана е и саамата инсттитуция,
която оотговаря за изготвянетто на политтиките и тяяхното реал
лизиране.
Н
Най-често заинтересо
овани странни се иденттифицират сред след:
+ Бизнеес сектора и професиионалните организации – сдруж
жения на бизнеса,
б
профсъюзи, тър
рговска кам
мара и др.;
+ Граж
жданския сектор
с
– неправиттелствени организацции, орган
низации
предсставляващи
и социалноо изолирани
и или уязви
ими групи;
+ Академичната общност,
о
иззследоватеелски инсти
итути и екссперти.
В зависим
мост от поттенциалнатта степен на въздейсствие на ппроекта върху тях
идентиф
фициранитте заинтересовани сттрани ще бъдат вкл
лючени в консултац
циите в
различн
на степен.
К
Критериитте за иденти
ификация нна заинтереесованите страни
с
вклю
ючват:
+ Доверрие – при
иемливост, както за заинтерессованите сстрани, так
ка и за
държ
жавните орггани;
Проектът се финансира
ф
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опейския фонд за ррегионално развити
ие и от държавния бюджет на Републ
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+ Комп
петентност – подходдящи умен
ния и опит, доказаани при подобни
п
дейноости в миналото;
+ Представително
ост – връзкки с общесствеността, отчетностт пред член
новете й
или пред
п
бенефициентите ;
+ Упраавление – стабилно вътрешно управлени
ие, прозраачност, фи
инансова
отчеттност, ефик
касност;
+ Правен статут;
+ Инсти
итуционален капациттет – достаатъчен мащ
щаб на дейнността, материална
база и персонал
л.
В Прилож
жение 5 е представен
н списък на
а идентифициранитте заинтереесовани
страни
и.
С
Списъкът включва
в
13
31 заинтереесовани сттрани, груп
пирани в 4 основни гр
рупи, за
които е събрана информация
и
я както слеедва:
+ Представителни
и организаации на архитекти, инженерии , строи
ители –
Т
акс, e-maail,
инфоормация за Име на оргганизациятта, Адрес, Телефон/Фа
Председател;
+ Бранш
шови организации - информаация за Им
ме на орган
анизацията,, Адрес,
Телеф
фон/Факс, e-mail, Изппълнителен
н директор (Управитеел);
+ Фирм
ми/Бизнес организациии- инфор
рмация за Фирма, У
Управител, E-mail,
Телеф
фон/Факс, Сфера на ддейност;
+ Представители на граажданското
о общество – неправитеелствени
орган
низации, гр
ражданскии и младеж
жки групи
и - информ
мация за Име на
орган
низацията, Вид на оргганизацията
, Адр
ресна региистрация, Телефон/
Т
Факс, E-mail, Интернет
И
страница, Изпълнитеелен дирекктор (Управител),
Председател на УС (Настооятелство),,Брой служ
жители, Сфеера на дейн
ност.
Категоория
Предсттавителни организаци
о
и
на архи
итекти, инж
женери ,
строитеели

Подк
категория
инженнери
строиители
архиттекти

Браншоови организзации
Предсттавители наа
граждан
нското общ
щество –

Образзование
Здраввеопазване

Бро й организзации в
катеегорията
1
1
1
ОБЩО 3
5
ОБЩО 5
24
7
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Категоория
неправи
ителствени
и
организзации, граж
ждански и
младеж
жки групи

Фирми//Бизнес оргганизации

Подк
категория

Бро й организзации в
катеегорията
Еколоогия
7
Спортт
3
Соци ални услугги
14
Култуура
12
Човеш
шки права
7
Интегграция на малцинств
ва и 8
в
хора
неравносто
ойно
полож
жение
Икон омика
3
Медиии
1
Младдежки дейн
ности
8
ОБЩО 5510
68
ОБЩО 68
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Общияят брой на ид
дентифицираните предстаавители на гр
ражданското общество е ппо‐малък от сбора
с
на
включените в категор
рията организзации, тъй каато предметаа на дейност на
н някои от оорганизациитте
дна подкатего
ория.
обхваща повече от ед
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