Справка за изпълнявани проекти от община Сливен
за периода 2015 - 2023 г.

Общи суми – справка по сфери за изпълнявани проекти от община Сливен
за периода 2015 - 2023 г.

Проекти в сфера

Обща стойност, лв.

Социални дейности и образование

12 538 549.77 лв.

Инфраструктура- образователна, културна

10 442 714.57 лв.

Инфраструктура –социална

12 222 218.37 лв.

Транспорт

29 438 825.49 лв.

Околна среда

881 651.88 лв.

други проекти

707 398.03 лв.

Обща стойност за всички проекти :

66 231 358.11 лв.

Социални дейности и образование
Име на проекта

Финансиращ
орган

Бюджет,
лв

Кратко описание

Степен на
изпълнение

ФЕПНЛ
„Храни“

32 772,24

Приключен

ЕСФ ОП
“Развитие на
човешките
ресурси“

836 318.49

Осигуряване на топъл обяд:
Топлият обяд се приготвя и
доставя на потребителите в
кухненския блок на
Домашен социален
патронаж
Подобряване качеството на
живот и на достъпа до
услуги за социално
включване на хора с
увреждания и хората над 65
г. с ограничения или в
невъзможност за
самообслужване

ЕСФ, ИМЗ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

348 903.99

Приключен

ФЕПНЛ
„Храни“
ЕСФ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

3 101 770.47

Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания в Община
Сливен

ЕСФ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

171 277.78

Предоставяне на
интегрирани услуги за
ранно детско развитие в
Общностен център за
деца и семейства
Сливен

ЕСФ ОП
“Развитие на
човешките
ресурси“

1 044 382.54

Идентифициране и
мотивиране на неактивни
лица от 18 до 29 г. възраст за
активно включване в
обучение или реално
участие на пазара на труда
Осигуряване на храна на
лица в нужда
Мобилни почасови
интегрирани социалноздравни услуги, които имат
за цел да подпомогнат
ежедневието на лицата от
целевата група, за да могат
те да останат в семейната си
среда.
Проектът е насочен към
подобряване на качеството
на живот и възможностите
за социално включване на
хората с увреждания и
възрастните хора, чрез
осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и
изграждане на подходящ
(материален и кадрови)
капацитет за предоставянето
им
Интегрирани услуги за
ранно детско развитие,
насочени към деца до 7
годишна възраст и техните
родители от уязвими групи,
вкл. деца с увреждания и
техните семейства,

Осигуряване на топъл
обяд в община Сливен

Подкрепа и
разширяване дейността
за почасово
предоставяне на услуги
за социално включване
в общността или в
домашна среда на звено
з социални услуги
„Домашен помощник
„към домашен социален
патронаж гр. Сливен
Устойчиво интегриране
на младите хора от
община Сливен на
пазара на труда, които
са в риск от социално
изключване
Осигуряване на топъл
обяд в Община Сливен
Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания в Община
Сливен

281 609.45

Приключен

Приключен
Приключен

Приключен

В изпълнение
до
31.12.2021г.

Социалноикономическа
интеграция на уязвими
групи в Община
Сливен

ЕСФ
ОП“Наука и
образование за
интелигентен
растеж“

315 955.82

„Подкрепа за
деинституционализация
на грижите за деца в
община Сливен“-Етап
II

ЕСФ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

2 904 500.56

Социалноикономическа
интеграция на уязвими
групи в Община
Сливен

ЕСФ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

628 749.03

3.1 -Топъл обяд в
условията на
пандемията от COVID19 в община Сливен
Патронажна грижа + в
община Сливен

ФЕПНЛ
Храни

1 007 320.05

ЕСФ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

1 086 591.24

Предоставяне на
социални услуги в
Кризисен център и
Център за временно
настаняване на
бездомни лица.

ЕСФ
ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

236 398.11

Нова дългосрочна
грижа за възрастни и
хора с увреждания- етап
2 – предоставяне на
новите услуги в община
Сливен

ОП“Развитие
на човешките
ресурси“

542 000

Обща стойност:

Предотвратяване на
социалното изключване сред
ромските деца чрез
инвестиции в детското
развитие и разнообразие от
услуги за подкрепа на
родителите
Широк спектър от услуги и
дейности за подпомагане на
деца и семейства в риск с
цел предотвратяване на
институционализацията на
децата и преодоляване на
други рискови ситуации за
развитието им.
предотвратяване на
социалното изключване сред
ромските деца чрез
инвестиции в детското
развитие и разнообразие от
услуги за подкрепа на
родителите.
Осигуряването на топъл
обяд на нуждаещи се.

В изпълнение
до
31.12.2021г.

Предоставяне на
интегрирани социалноздравни услуги за лица с
увреждания и лица в риск,
във връзка с ограничаване
разпространението и
преодоляване на
последиците от COVID-19.
На потребителите на
услугата ще се осигурява
място за живеене,
съдействие за включване в
курсове за квалификация и
преквалификация и други
обучителни курсове и/или за
намиране на работа
Деинституционализация на
хора с психични
разстройства и умствена
изостаналост, продължаване
на етап 1-АСП.

В изпълнение
до
17.08.2022г.

12 538 549.77 лв

В изпълнение
до
31.12.2023г

В изпълнение
до
31.12.2021г.

Сключен до
10.12.2021г.

В изпълнение
до
30.06.2023г.

В процес на
подаване

Инфраструктура- образователна, културна
Име на проекта

Финансиращ
орган

Бюджет, лв

Кратко описание

Степен на
изпълнение

Подобряване на
образователната
инфраструктура в гр.
Сливен

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

4 653 548.93

Приключен

„Ремонт на фасади,
покрив и подмяна на
фасадна дограма на
сградата на
Регионална
библиотека „Сава
Доброплодни“ гр.
Сливен
Наследството на
Сливен – пленяващо и
многолико

Проект
„Красива
България“

170 206.00

Основен ремонт и
благоустрояване на ЦДГ
"Детство", ж.к. Младост;
Основен ремонт и
благоустрояване на ЦДГ
"Детство", ж.к. Младост;
ЦДК „Мак“; ЦДГ "Вержин
и Хаик Папазян", ж.к.
Българка
Извършен е ремонт на
фасадите и покрива,
подменена е дограмата на
библиотеката

„Интегриран проект за
развитие на туризма и
подобряване на
културната и
историческа
инфраструктура в
Община Сливен“

Програма
„Културно
предприемачест
во, наследство и
сътрудничество
ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

Обща стойност:

Проектът ще допринесе за
съхраняването и
популяризирането на
сливенското културно
наследство. Ще се
реновират РИМ и
Художествената галерия.
5 071 341.00 Опазване,популяризиране
и развитие на културното
наследство, проектът
включва мерки и дейности
за обекти-недвижими
културни ценности с
категория „национално
значение“(Държавна
сукнена фабрика/
Затворът/Първа българска
текстилна фабрика; къщи
музеи: Хаджи Димитър,
Добри Чинтулов,
Сливенския бит,
Пътническа въжена линия
Сливен-Карандила;
Туристически културноинформационен център
10 442 714.57 лв.
547 618,64

Приключен

Подаден за
кандидатства
не

В изпълнение
до
26.11.2022г.

Инфраструктура –социална, градска среда
Име на проекта

Финансиращ
орган

Бюджет, лв

Кратко описание

Степен на
изпълнение

Подобряване на
градската среда на
Сливен

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

2 002 596.76

Приключен

Основен ремонт на
център за социална
рехабилитация и
интеграция за незрящи
в кв. Република
Оборудване на създаден
център за социална
рехабилитация и
интеграция за незрящи
в кв. Република
Интегриран проект за
социално включване на
роми и други уязвими
групи в гр. Сливен

Програма
Красива
България на
МТСП

159 025.80

Фонд
„Социална
закрила“ към
МТСП

29 949.80

Българошвейцарска
програма за
сътрудничество

2 791 985.08

Посланически
фонд към
Посолство на
САЩ в
България
ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

295 890.00

Рехабилитация и
благоустрояване на поречията
на р. Асеновска
и обновяване на обществени
озеленени площи за широко
ползване и междублокови
пространства в кв. Република
Основен ремонт на център за
социална рехабилитация и
интеграция за незрящи
извършен в бивш „Младежки
дом“ в кв. Република
Закупено оборудване и
обзавеждане за Център за
социална рехабилитация и
интеграция за незрящи, гр.
Сливен – кв. Република“
Изграждане и оборудване на О
бединено детско заведение /ОД
З/ и помещения за образовател
ен център в кв. „Надежда” на г
р. Сливен Подбор и обучение н
а наетия персонал за работа в
ОДЗ.
Строителство на нова сграда з
а нуждите на защитено жилищ
е за лица с умствена изостанал
ост на ул. Асеновска № 11

В изпълнение
(временно
спрян)
* дейностите
са
приключили
и се очаква
финално
плащане.

„Подкрепа за
деинституционализация
на социални услуги за
хора с увреждания в
община Сливен“

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

1 121 094.65

Подобряване на
градската среда на
Сливен – етап ІІ

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

3 101 920.18

Изградени два центъра за
предоставяне на услуги за
подкрепа в общността и в
семейна среда:
- Център за обществена
подкрепа;
- Дневен център за подкрепа на
деца с тежки множествени
увреждания и техните
семейства
Изграждане на два центъра за
предоставяне на социални
услуги: Център за грижа за
лица с психични разстройства
и Център за грижа за лица с
умствена изостаналост.
Подобряването на
екологичната среда, създаване
на естетични, достъпни и
зелени междублокови
пространства в следните
обекти: кв. „Сини камъни“, кв.
„Българка“, кв. „Дружба“

„Изграждане на
защитено жилище за
лица с умствена
изостаналост
„Подкрепа за
деинституционализация
на грижите за деца в
община Сливен”

679 444.02

Приключен

Приключен

Приключен

Приключен

В изпълнение
до
20.05.2022г.

В изпълнение
до
02.07.2022г.

Строителство и оборудване на
нови сгради за нуждите на
Център за временно
настаняване на бездомни лица
и Кризисен център за жертви
на домашно насилие.
Фонд
40 561,44
Подобряване на материалната
„Ремонт на сградата на
"Социална
база на Домашен социален пат
Домашен социален
закрила"
ронаж
патронаж – Сливен“
Обща стойност: 12 222 218.37 лв.
Изграждане на
общинска
инфраструктура за
предоставяне на
социални услуги

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

1 999 750.64

В изпълнение
до
13.01.2023г.

Предстои
сключване на
договор

Транспорт
Име на проекта

Финансиращ
орган

Интегриран градски
транспорт, гр. Сливен

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

Мерки за адресиране
на транспорта като
източник на
замърсяване на
атмосферния въздух в
община Сливен

КФ, ОП
„Околна среда“

Обща стойност:

Бюджет, лв

Кратко описание

Цялостното подновяване на
автобусния парк, чрез закупени
27 дизелови автобуси.
Внедряването на Интегрирана
билетна система. Билетите се
закупуват в 11 пункта за
продажба на билети и карти.
13 176 745.65 Обновяване на превозните
средства, обслужващи
обществения градски транспорт
в Община Сливен, чрез
закупуване на 4 бр. нови
електрически автобуса, които
се приемат за най-екологичния
вид превозни средства и 6
бр.нови тролейбуса, както и 4
бр. бавни и 1 бърза зарядни
станции.
29 438 825.49 лв.
16 262 079.84

Степен на
изпълнение
В изпълнение
до
19.08.2021 г.

В изпълнение
до
17.08.2023 г.

Околна среда
Име на проекта

Финансиращ
орган

Бюджет, лв

Укрепване свлачище
SLV 20.07613-09 на
територията на
ДПЛУИ – селище
Качулка, (бивше
селище Качулка),
Община Сливен
Прилагане на
иновативни мерки за
смекчаване и
адаптация
към изменението на
климата в общините
в
България

КФ, ОП
„Околна среда“

359 859.78

Укрепителни и
противоерозионни
мероприятия на терен на
селище Качулка, Община
Сливен".

Програма за
опазване на
околната среда и
климатичните
промени,
Национален
доверителен
екофонд
Обща стойност:

521 792.10

Иновативни мерки
за смекчаване и адаптация
към изменението на климата
в градското развитие.

881 651.88 лв.

Кратко описание

Степен на
изпълнение
Приключен

В изпълнение
до
30.04.2024 г.

Други
Име на проекта
Областен
информационен
център Сливен

Предоставяне на
техническа помощ на
Община Сливен за
изпълнение на
инвестиционната
програма
Областен
информационен
център Сливен

Финансиращ
орган

Бюджет, лв

Кратко описание

Степен на
изпълнение

ЕСФ, ОП
„Добро
управление“

310 621.04

Приключен

ЕФРР, ОП
„Региони в
растеж“

139 188.72

Осигуряване
функционирането на
Областен информационен
център Сливен и
продължаване
изпълнението на
дейностите за повишаване
информираността на
гражданите
Обезпечава финансово
дейностите на Община
Сливен за изпълнение на
Инвестиционната програма
до 2023 г.

ЕСФ, ОП
„Добро
управление“

257 588.27

Обща стойност:

За информация и справка:
Отдел “ОРПП” – Община Сливен
Гр. Сливен
Дата: 07.12.2021 г.

707 398.03 лв.

Осигуряване
функционирането на
Областен информационен
център Сливен и
продължаване
изпълнението на
дейностите за повишаване
информираността на
гражданите, достъпността
до информация,
популяризиране
възможностите, които ЕС
предоставя през програмен
период 2014-2020

В изпълнение
До
20.12.2023 г.

В изпълнение
До
31.12.2021 г.

