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на от Европейския
си от Община Слив
лното становище н

вните  проб
ащ  между  2
ие  на  техн
този  пробл
3,8%) и Клуц

лем, иденти
порт и отди
този пробле
к  ‐ от анкети
ни (33,3%). 

вия са проб
(58,3%), Реч

за живот  за
анкетирани
и камъни‐Бъ

градския 
ициран в най
9,5%) и Репу

е  проблем
ов (41,3%), Ц

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 

реда за живо

ани проблем

ние  на  техн
тление, меж
за спорт и о
условия; 
е  на  градск

рограма “Регио
 www.bgre

естираме във В
р BG161PO0
лан за градс
ато център на

 

егионално развити
иран план за градс
нсовата подкрепа 
я съюз, чрез Европе
вен и при никакви 
на Европейския съ

блеми  по  к
2/3  и  пълн
ническата 
лем  като  ос
цохор (92,3%

ифициран от
их, детски п
ем в квартал
ираните, ко

блем, идент
чица (52,9%)

  хората  с  ув
ите,  като  на
ългарка (40

транспорт 
й‐голяма ст
ублика (37,5

м,  идентифи
Център юг (3

ми в Центра

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

от за хора с 

ми в кварта

ническата  и
ждублокови 
отдих в близ
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ейския фонд за ре
обстоятелства не м
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вартали  за 
но  мнозинст
инфраструкт
сновен  в  ква
%). 

т дял до 2/3
лощадки, в
лите Комлу
ито в момен

тифициран о
) и граждани

вреждания 
ай‐висок  е  д
,0%).  

по  отноше
тепен като т
5%). 

ициран  от  н
33,3%) и Дру

алната град

инфраструкт
; 
зост, велоал

увреждания

ал „Ново сел

инфраструкт
пространств
зост, велоал

рт  по  отнош

е” 2007-2013  

е! 
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вяване и раз
ционен ареал
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е и развитие на гр
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гионално развитие
може да се счита,  
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града  пока
тво  от  анке
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арталите Де

3 от анкетир
елоалеи. На
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от най‐голям
ите на Сливе

е проблем,
делът  в  ква

ние  на  точ
акъв от жив

най‐голям  д
ужба (31,2%

дска част: 
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еи, детски п

я. 

ло“: 

тура  (улици
ва, паркинги
еи, детски п

шение на  то

звитие на 
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блика България. 
рад Сливен като це
но развитие 2007‐
е. 
 че този документ 

азва,  че  във
етираните, 
голям  е  д
ебела  курия

раните граж
ай‐голям е д
Ново село (
еят в града (

м дял анкет
ен, които в м

,  идентифиц
арталите  Це

чност,  редо
вущите в ква

дял  от  жив
%).  

и,  тротоари,

площадки; 

и,  тротоари,
и и др.); 
площадки 
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ентър на 
2013г.”, 

отразява 

11 
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ждани на 
делът на 
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наст

− липс
− лош
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− лош
наст
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− лош
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Основни ид

− лош
наст

− липс
− лош
− непр
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О

Проект „Ин
град

финансира от Европ
здаден в рамките н
реал ”,  който се ос

съфинансиран
държанието се нос

официа

са/отдалече
инистрации
едицински у

дентифицира

ото  състоян
тилки, освет
са на места 
и хигиенни 
ригодена ср
са/отдалече
инистрации
едицински у

дентифицира

ото  състоян
тилки, освет
са на места 
и хигиенни 
ока престъп
ригодена ср

дентифицира

ото  състоян
тилки, освет
са на места 
ригодена ср
и хигиенни 
ока престъп

дентифицира

ото  състоян
тилки, освет
са на места 
и хигиенни 
ригодена ср

дентифицира

Оперативна пр

Инве
Договор

нтегриран пл
д Сливен ка

пейския фонд за ре
на проект „Интегри
ъществява с финан
на от Европейския
си от Община Слив
лното становище н

еност  на  о
и, експлоата
услуги). 

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 

реда за живо
еност  на  о
и, експлоата
услуги). 

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 
ност; 
реда за живо

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
реда за живо
условия; 
ност. 

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 

реда за живо

ани проблем
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естираме във В
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лан за градс
ато център на

 

егионално развити
иран план за градс
нсовата подкрепа 
я съюз, чрез Европе
вен и при никакви 
на Европейския съ

обслужваща
ационни дру

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

от за хора с 
обслужваща
ационни дру

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

от за хора с 

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ
от за хора с 

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

от за хора с 

ми в кварта
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обстоятелства не м
ъюз и Управляващи

а  инфрастр
ужества ЕОН

ал „Клуцохо

инфраструкт
; 
зост, велоал

увреждания
а  инфрастр
ужества ЕОН
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инфраструкт
; 
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увреждания
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Н, ВиК, ЧТК,
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еи, детски п

я; 
руктура  (из
Н, ВиК, ЧТК,
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еи, детски п

я. 
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тура  (улици
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л” 
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рад Сливен като це
но развитие 2007‐
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 че този документ 

знесени  оф
К,  културни, 

и,  тротоари,

площадки; 

знесени  оф
К,  културни, 

ов“: 

и,  тротоари,

площадки; 

и,  тротоари,

площадки; 

гарка“: 

и,  тротоари,

площадки; 

 

ентър на 
2013г.”, 

отразява 

12 

фиси  на 
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− лош
− непр

Основни ид

− лош
наст

− липс
− лош
− лош

комф
− липс

адм
и ме
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− лош
− непр
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Проект „Ин
град

финансира от Европ
здаден в рамките н
реал ”,  който се ос

съфинансиран
държанието се нос

официа

ото  състоян
тилки, освет
са на места 
и хигиенни 
ригодена ср
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са/отдалече
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форт; 

дентифицира
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и хигиенни 
о  състояние
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ото  състоян
тилки, освет
са на места 
и хигиенни 
ригодена ср

Оперативна пр

Инве
Договор

нтегриран пл
д Сливен ка

пейския фонд за ре
на проект „Интегри
ъществява с финан
на от Европейския
си от Община Слив
лното становище н

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 

реда за живо
ност; 
еност  на  о
и, експлоата
услуги). 
е  на  градск

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
е  на  градск

условия; 
реда за живо

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 
е  на  градск

еност  на  о
и, експлоата
услуги). 

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
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реда за живо
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егионално развити
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я съюз, чрез Европе
вен и при никакви 
на Европейския съ

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

от за хора с 

обслужваща
ационни дру

кия  транспо

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ
кия  транспо

от за хора с 

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

кия  транспо

обслужваща
ационни дру

ми в кварта

ническата  и
кинги и др.);
отдих в близ

от за хора с 
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инфраструкт
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зост, велоал

рт  по  отнош
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ужества ЕОН
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инфраструкт
; 
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увреждания
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вяване и раз
ционен ареал
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е и развитие на гр
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гионално развитие
може да се счита,  
ия орган” 

тура  (улици

еи, детски п

я. 

руктура  (из
Н, ВиК, ЧТК,

шение на  то
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тура  (улици

еи, детски п
шение на  то
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ика“ 

тура  (улици

еи, детски п

шение на  то

руктура  (из
Н, ВиК, ЧТК,
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еи, детски п
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звитие на 
л” 

блика България. 
рад Сливен като це
но развитие 2007‐
е. 
 че този документ 

и,  тротоари,

площадки; 

знесени  оф
К,  културни, 

очност,  редо

и,  тротоари,

площадки; 
очност,  редо

и,  тротоари,

площадки; 

очност,  редо

знесени  оф
К,  културни, 

и,  тротоари,

площадки; 
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Проект „Ин
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финансира от Европ
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съфинансиран
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официа
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ние  на  техн
тление, парк

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
еност  на  о
и, експлоата
услуги). 
е  на  градск

за спорт и о
условия; 

реда за живо

ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
за спорт и о
условия; 
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ани проблем

ние  на  техн
тление, парк
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на Европейския съ
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кинги и др.);
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ническата  и
кинги и др.);
обслужваща
ационни дру

кия  транспо

отдих в близ

от за хора с 

ми в кв. „Ре

ническата  и
кинги и др.);
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