Операативна програма “Регионално раззвитие” 2007-2013
ww
www.bgregio.eu
Инвестирам
ме във Вашето бъ
ъдеще!
Договор BG1661PO001/1.4-07/2010/022
Проект „И
Интегриран плаан за градско възстановяване и развитие на град Сливен ка
ато център на аагломерационен
н ареал”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
Р
РАЗВИТИЕ

П
Постъпи
ли предл
ложения
я от граж
ждани
за п
подобряване кач
чеството
о на живот и облика на з оните за
а
възд
действие
ОБРАЗОВА
О
АТЕЛНИ ОБЕКТИ
О
Ква
артал

Обе
ект
Новв обект

кв. Надежда
Новв обект
Осн
новно училище
Пан
найот Хитов

Предло
ожение
Проекттиране и иззграждане на нови де
етски
заведения
Изграж
ждане на мн
ногофукциоонален Мл
ладежки
общносстен центъ
ър
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия

Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Пом
мощно училище Д‐р
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Влаасаки Шумаанов
Осигуряване на об
борудванее
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
кв. Българка
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
Енергийна ефекти
ЦДГ В. и Х. Паапазян
ивност/сан иране
Изграж
ждане на об
бособени ппаркоместаа
Социал
лизация (по
оставяне наа информационни
табели,табла)
Санираане и основ
вен ремонтт на сградатта,
благоусстрояване на дворнитте пространства с
ОДЗ Елица
игрални пособия, озеленяваане
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
кв. Сините Камъни
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Про
офесионална гимнази
ия
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
по икономикаа Проф.д‐р
Осигуряване на об
борудванее
Дим
митър Табааков
ийна ефекти
ивност/санниране
Еферги
12 Основно
О
уччилище
Ремонтт и пускане в екслпоаттация на пл
лувен басейн
Ели
исавета Баггряна
Среедно
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
общ
щообразователно
Кв. Дружба
Осигуряване на об
борудванее
учи
илище Консстантин
Изграж
ждане на об
бособени ппаркоместаа
Кон
нстантиновв
Проектът се финаансира от Европей
йския фонд за региоонално развитие и от държавния бюджет на Република
ка България.
Този докумен
нт е създаден в рам
мките на проект „И
Интегриран план заа градско възстано
овяване и развитие
е на град Сливен каато център на агло
омерационен
ареал ”, кой
йто се осъществяваа с финансовата по
одкрепа на Оператиивна програма „Реегионално развитие 2007-2013г.”, съф
финансирана от Ев
вропейския
съюз,
с
чрез Европеййския фонд за реги
ионално развитие.
Цялата
Ц
отговорносст за съдържаниетоо се носи от Общи
ина Сливен и при нникакви обстоятелства не може да се
е счита, че този доокумент отразява официалното
о
стан
новище на Европеййския съюз и Упраавляващия орган.

Операативна програма “Регионално раззвитие” 2007-2013
ww
www.bgregio.eu
Инвестирам
ме във Вашето бъ
ъдеще!
Договор BG1661PO001/1.4-07/2010/022
Проект „И
Интегриран плаан за градско възстановяване и развитие на град Сливен ка
ато център на аагломерационен
н ареал”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
Р
РАЗВИТИЕ

Ква
артал

Обе
ект
ЦДГ Детски рай

ЦДГ Детски раай 2

ЦДГ Детство

Кв. Младост
Теххнически ун
ниверситетт
Инж
женерно ‐
пед
дагогически
и факултет

Кв. Стоян Заимов

ЦДГ Зорница

Кв. Даме Груеев

Осн
новно училище Братя
Миладинови

ЦДГ Синчец
Кв. Клуцохор
НУ "Антон Иваанов" (не
фун
нкционира)

Предло
ожение
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата,
Изграж
ждане на не
едовършенната част отт сградата
Достъп
п за хора с увреждани
у
и,
Осигуряване на об
борудванее
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Санираане и основ
вен ремонтт на сградатта,
благоусстрояване на дворнитте пространства с
игрални пособия, озеленяваане
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
лагоустроя ване на сгр
радата
Реконструкция/бл
Осигуряване на об
борудванее
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Социал
лизация (по
оставяне наа информационни
табели,табла)
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
п за хора с увреждани
у
ия
Достъп
Осигуряване на об
борудванее
Изграж
ждане на об
бособени ппаркоместаа
Социал
лизация (по
оставяне наа информационни
табели,табла)
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
ийна ефекти
ивност/санниране
Еферги
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
и
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура

Проектът се финаансира от Европей
йския фонд за региоонално развитие и от държавния бюджет на Република
ка България.
Този докумен
нт е създаден в рам
мките на проект „И
Интегриран план заа градско възстано
овяване и развитие
е на град Сливен каато център на агло
омерационен
ареал ”, кой
йто се осъществяваа с финансовата по
одкрепа на Оператиивна програма „Реегионално развитие 2007-2013г.”, съф
финансирана от Ев
вропейския
съюз,
с
чрез Европеййския фонд за реги
ионално развитие.
Цялата
Ц
отговорносст за съдържаниетоо се носи от Общи
ина Сливен и при нникакви обстоятелства не може да се
е счита, че този доокумент отразява официалното
о
стан
новище на Европеййския съюз и Упраавляващия орган.
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н ареал”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
Р
РАЗВИТИЕ

Ква
артал

Обе
ект

Среедно
общ
щообразователно
учи
илище Хадж
жи Мина
Паш
шов

Предло
ожение
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Изграж
ждане на об
бособени ппаркоместаа
Социал
лизация (по
оставяне наа информационни
табели,табла)
Социал
лизация (по
оставяне наа информационни
табели,табла)

Кв. Комлука

Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
Рехабилитация на
ЦДГ Калина
а инженернна инфрасттруктура
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Осигуряване на об
борудванее
Медицински колеж
к
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
часстта от
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
цен
нтрална граадска
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
часст, попадащ
ща в
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
соц
циалната зо
она за
Осигуряване на об
борудванее
възздействие
Про
офесионална гимнази
ия
ийна ефекти
ивност/санниране
Еферги
по текстил
т
и облекло
о
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура
Доб
бри Желязкков
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
(ВиК,ен
Социал
лизация (по
оставяне наа информационни
табели,табла)
Сли
ивенска
про
офесионалн
на гимнази
ия Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
по строителст
с
тво и
Осигуряване на об
борудванее
гео
одезия Арх.Георги
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Кв. Републикаа
Коззаров
Осигуряване на об
борудванее
ЦДГ Теменугаа
Еферги
ийна ефекти
ивност/санниране
Цен
нтрална градска
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Гим
мназия с пр
реподаванее
часст
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
на западни
з
еззици
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура
Заххарий Стоян
нов
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
Проектът се финаансира от Европей
йския фонд за региоонално развитие и от държавния бюджет на Република
ка България.
Този докумен
нт е създаден в рам
мките на проект „И
Интегриран план заа градско възстано
овяване и развитие
е на град Сливен каато център на агло
омерационен
ареал ”, кой
йто се осъществяваа с финансовата по
одкрепа на Оператиивна програма „Реегионално развитие 2007-2013г.”, съф
финансирана от Ев
вропейския
съюз,
с
чрез Европеййския фонд за реги
ионално развитие.
Цялата
Ц
отговорносст за съдържаниетоо се носи от Общи
ина Сливен и при нникакви обстоятелства не може да се
е счита, че този доокумент отразява официалното
о
стан
новище на Европеййския съюз и Упраавляващия орган.
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Проект „И
Интегриран плаан за градско възстановяване и развитие на град Сливен ка
ато център на аагломерационен
н ареал”

ЕВРО
ОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
РЕГИОНАЛНО
Р
РАЗВИТИЕ

Ква
артал

Обе
ект

Предло
ожение
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
лагоустроя ване на сгр
радата
Реконструкция/бл
При
иродо‐мате
ематическаа Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
гим
мназия Доб
бри Чинтулоов Осигуряване на об
борудванее
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Хум
манитарна гимназия
п за хора с увреждани
у
ия
Достъп
Дам
мян Дамянов
Осигуряване на об
борудванее
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
Про
офесионална гимнази
ия
по хотелиерст
х
тво и
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
туризъм Акад
д. Неделчо
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
Нед
делчев
Осигуряване на об
борудванее
Рехабилитация на
а инженернна инфрасттруктура
Осн
новно училище Д‐р
(ВиК,ен
нергийна, газ,
г комуниикации и др
р.)
Иваан Селимин
нски
Изграж
ждане на об
бособени ппаркоместаа
Проекттиране и иззграждане на нов физзкултурeн
салон
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
Наччално училище Васил
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
Леввски
Проекттиране и иззграждане на нов физзкултурeн
салон
Спо
ортно училище
Осигуряване на об
борудванее
Дим
митър Рохо
ов
Реконструкция/бл
лагоустроя ване на сгр
радата
Достъп
п за хора с увреждани
у
ия
ЦДГ Мак
Осигуряване на об
борудванее
Енергийна ефекти
ивност/сан иране
Проекттиране и иззграждане на нови де
етски
Новв обект
заведения

Проектът се финаансира от Европей
йския фонд за региоонално развитие и от държавния бюджет на Република
ка България.
Този докумен
нт е създаден в рам
мките на проект „И
Интегриран план заа градско възстано
овяване и развитие
е на град Сливен каато център на агло
омерационен
ареал ”, кой
йто се осъществяваа с финансовата по
одкрепа на Оператиивна програма „Реегионално развитие 2007-2013г.”, съф
финансирана от Ев
вропейския
съюз,
с
чрез Европеййския фонд за реги
ионално развитие.
Цялата
Ц
отговорносст за съдържаниетоо се носи от Общи
ина Сливен и при нникакви обстоятелства не може да се
е счита, че този доокумент отразява официалното
о
стан
новище на Европеййския съюз и Упраавляващия орган.

