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ломерационен ареал”

и от държавния бюджет на
като център на агломераци
ия съюз, чрез Европейски
този документ отразява о

N 
” 

а Република България. 
ионен ареал ”,  който се ос
ия фонд за регионално разв
официалното становище н

ПРОЕ

съществява с финансовата
витие. 
на Европейския съюз и Уп

ЕКТ / ОБХВАТ

а подкрепа на Оперативна 
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Дружба, ж.к. 
руев, кв. 
ване) 

58 

К: 

 



ЕВРО

Р

 

 

 
ОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
ЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 

Проект „Интегр

Този документ е съ

Цялата отговорно

    

3 

зе
ле
на

 с
ис
те
ма

 и
 п
уб
ли
чн
и 
пр
ос
тр
ан
ст
ва

 

Опе

риран план за градско

ъздаден в рамките на прое

ост за съдържанието се но

ГР

реконстру
проектира
общински 

изграждан
училищата
администр

рехабилит
Асеновска
зони за от
детски и 
обзавежда
озеленяван
коригиран

рехабилит
Новоселск
коригиран
благоустро
Българка 
улиците по

рехабилит
обществен
междублок
комбинира
осветлени

еративна програма “Рег
 www.b

Инвестираме въ
Договор BG161PO

о възстановяване и ра

Проектът се финанси
кт „Интегриран план за гр
програма „Регионално ра
оси от Община Сливен и п

РУПИ ПРОЕКТ

укция на ВиК мре
ане и изграждане
 блокове за соци

не на публично 
а, културните ц
ративни сгради 

тация и благоуст
а до бул. Тракия:
тдих и рекреаци
спортни площа

ане (обществена т
не, 
не на коритото на

тация и благоуст
ка 
не на коритото на
ояване на подхо
и ж.к. Сини кам
окрай Дюлева ре

тация, благоуст
ни озеленени п
ковите простра
ани площадки
е, елементи от гр

 
гионално развитие” 200
bgregio.eu 
ъв Вашето бъдеще! 
O001/1.4-07/2010/022 
азвитие на град Слив

ира от Европейския фонд 
радско възстановяване и р
азвитие 2007-2013г.”, съфи
при никакви обстоятелств

ТНИ ПРЕДЛОЖ

ежи 
е на външно ел.
иално слаби 

достъпна WI-FI
центрове, читал

трояване на поре
: изграждане на п
ия; алейна мреж
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ме Груев 
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кв.680, кв.Дружб

торията на цялат
ии 

ата на зоната с пр

ата на зоната с пр
кв. Клуцохор и к

лгарка, ж.к. Син

уцохор - 3бр.: 2 с
млука - 1бр.: 1 де
льо Фичето - 3бр
ублика - 2бр.: 2 д
во село - 2бр.: 1 д
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ба 
ба 
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реобладаващ соц
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ни камъни 

спортни и 1 комб
етска 
.: 2 детски и 1 сп
детски 
детска и 1 комби

а подкрепа на Оперативна 

равляващия орган. 
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циален характер 

циален характер /

бинирана 

портна 

нирана 
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а 

они 

изграждане на 
си 
на сграда; 

инфраструктура 
др.); мерки за 

ломерационен ареал”

и от държавния бюджет на
като център на агломераци
ия съюз, чрез Европейски
този документ отразява о

N 

45 ж.к. Бъ
46 ж.к. Си
47 ж.к. Др
48 ж.к. Мл
49 кв. Сто
50 кв. Дам
51 кв. Клу
52 кв. Ком
53 кв. Кол
54 кв. Репу
55 кв. Нов
56 ж.к. Бъ
57 ж.к. Си
58 ж.к. Др
59 ж.к. Мл
60 кв. Дам
61 кв. Над

62 кв. Над

63 Гаров п

64 Пощенс

” 

а Република България. 
ионен ареал ”,  който се ос
ия фонд за регионално разв
официалното становище н

ПРОЕ

лгарка - 2бр.: 1 д
ини камъни - 5бр
ружба - 6бр.: 3 де
ладост - 3бр.: 3 д
оян Заимов - 3бр.
ме Груев - 3бр.: 3
уцохор - 2бр.: 2 д
млука - 2бр.: 1 де
льо Фичето - 1бр
ублика - 1бр.: 1 к
во село - 1бр.: 1 д
лгарка - 2бр.: 1 д
ини камъни - 1бр
ружба - 1бр.: 1 де
ладост - 1бр.: 1 д
ме Груев - 2бр.: 1
дежда - 2бр.: 1 де

дежда 

площад 

ска станция 8811

съществява с финансовата
витие. 
на Европейския съюз и Уп

ЕКТ / ОБХВАТ

детска и 1 спортн
.: 2 детски и 3 сп
етски и 3 спортни
детски 
: 2 детск и 1 спор

3 детски 
детски 
етска и 1 спортна
.: 1 детска 
комбинирана 
детска 
детска и 1 спортн
.: 1 детска 
етска 
детска 

 детска и 1 спорт
етска и 1 спортна

1, ж.к. Сини камъ

а подкрепа на Оперативна 

равляващия орган. 

 

на 
портни 
и 

ртна 

а 

на 

тна 
а 

ъни 
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Опе

риран план за градско

ъздаден в рамките на прое

ост за съдържанието се но

ГР

Енергийна
за хора 
изграждан
(поставяне
осигуряван

реставраци
на КИН и 

консервац
традицион
на КИН в 
проектира
"Чаршия н

социализа

разработка

разработва
означаване
неговата п

ремонт и 
оборудван

еративна програма “Рег
 www.b

Инвестираме въ
Договор BG161PO

о възстановяване и ра

Проектът се финанси
кт „Интегриран план за гр
програма „Регионално ра
оси от Община Сливен и п

РУПИ ПРОЕКТ

а ефективност/са
с увреждания 
не на обособен
е на инф
не на оборудване

ионно-консервац
прилежащите им

ционни дейнос
нната улична стр
традиционната и
ане и изграждан
на сливенските за

ация на КИН 

а на културно-ис

ане на единна 
е на КИН (инф
популяризация  

внедряване мер
не 

 
гионално развитие” 200
bgregio.eu 
ъв Вашето бъдеще! 
O001/1.4-07/2010/022 
азвитие на град Слив

ира от Европейския фонд 
радско възстановяване и р
азвитие 2007-2013г.”, съфи
при никакви обстоятелств

ТНИ ПРЕДЛОЖ

аниране; осигуря
осигуряване н

ни паркоместа; 
ормационни 
е 

ционни дейност
м пространства 

сти за съхр
руктура и опазва
им среда 
не на етнограф
анаяти" 

сторически марш

информационн
формационни таб

рки за енергийна

07-2013  

вен като център на агл

за регионално развитие и
развитие на град Сливен к
инансирана от Европейски
а не може да се счита,  че 

ЖЕНИЯ 

яване на достъп 
а оборудване; 
социализация 
табели,табла); 

и на обектите 

раняване на 
ане на обектите 

фски комплекс 

шрути 

на система за 
бели, табла) и 

а ефективност, 

ломерационен ареал”

и от държавния бюджет на
като център на агломераци
ия съюз, чрез Европейски
този документ отразява о

N 

65 Дирекц
Надежд

66 Център

67 Национ
Комлук

68 Сградат
69 Къща –
70 Музейн
71 Къща –

72 за цяла
характе

73 Къща –

74 за цяла
характе

75 за цяла
характе

76 за цяла
характе

77 Читали
78 Читали
79 Читали

” 

а Република България. 
ионен ареал ”,  който се ос
ия фонд за регионално разв
официалното становище н

ПРОЕ

ция „Бюро по тру
да, кв. Надежда

р за администрат

нален музей на те
ка 
та на бившата ДС

– музей на сливен
на сбирка”Добри
– музей на Хаджи

ата зона за въздей
ер 

– музей на сливен

ата зона за въздей
ер 
ата зона за въздей
ер 

ата зона за въздей
ер 

ище Хаджи Дими
ище Искра, кв. Ко
ище Добри Чинту

съществява с финансовата
витие. 
на Европейския съюз и Уп

ЕКТ / ОБХВАТ

уда“ Сливен, под

тивно обслужван

екстилната инду

СКаса, кв.94, кв.
нския бит, кв. Ко
и Чинтулов”, кв. 
и Димитър, кв. К

йствие с преобла

нския бит, кв. Ко

йствие с преобла

йствие с преобла

йствие с преобла

итър, кв. Клуцохо
омлука 
улов, кв. Комлук

а подкрепа на Оперативна 

равляващия орган. 

 

дразделение кв. 

е, кв. Надежда 

устрия,  кв. 

.Комлука  
омлука 
Комлука 
Клуцохор 

адаващ социален 

омлука 

адаващ социален 

адаващ социален 

адаващ социален 

ор 

ка 
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и 
об
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ту
ра

 

Опе

риран план за градско

ъздаден в рамките на прое

ост за съдържанието се но

ГР

проектира

проектира
Младежки
изграждан
ремонт и 
достъп за х
реконстру
рехабилит
(ВиК,енер
мерки 
благоустро
на зелени
осигуряван
осигуряван
социализа
табели,таб
основен 
образовате
дворно пр
подмяна 
мрежи); б
изграждан
игрални 

еративна програма “Рег
 www.b

Инвестираме въ
Договор BG161PO

о възстановяване и ра

Проектът се финанси
кт „Интегриран план за гр
програма „Регионално ра
оси от Община Сливен и п

РУПИ ПРОЕКТ

ане и изграждане

ане и изгражд
и обществен цент
не на пристройка
възстановяване 
хора с увреждан
укция и бла
тация на и
ргийна, газ, 

за е
ояване на приле
и площи, алеи
не на достъп
не 
ация (поставя
бла) 
ремонт и бла
елната инфраст
ространство: мер
на остарели ин
благоустрояване 
не на зелени пло

 
гионално развитие” 200
bgregio.eu 
ъв Вашето бъдеще! 
O001/1.4-07/2010/022 
азвитие на град Слив

ира от Европейския фонд 
радско възстановяване и р
азвитие 2007-2013г.”, съфи
при никакви обстоятелств

ТНИ ПРЕДЛОЖ

е на нови читалищ

дане на много
тър 
а към спортна зал
на Тенис-компл
ния 
агоустрояване 
инженерна и

комуникации
енергийна 
ежащите й площ
и и обособени
п за хора с 
на 

яне на ин

агоустрояване н
труктура и пр
рки за енергийна
нсталации (ВиК
на дворните п

ощи и алеи и п

07-2013  

вен като център на агл

за регионално развитие и
развитие на град Сливен к
инансирана от Европейски
а не може да се счита,  че 

ЖЕНИЯ 

щни сгради 

офункционален 

ла 
екс с осигурен 

на сграда;
инфраструктура 
и и др.);

ефективност;
щи, изграждане 
и паркоместа;

увреждания;
оборудване;

нформационни 

на сграда от 
рилежащото й 
а ефективност;
К, ЕЛ и ОВК 
пространства с 
подновяване на 

пособия;

ломерационен ареал”

и от държавния бюджет на
като център на агломераци
ия съюз, чрез Европейски
този документ отразява о

N 

80 кв. Дам
81 кв. Репу
82 ж.к. Др
83 кв. Над

84 кв. Над

85 Спортн

86 Тенис к

87 компле

88 ПГТО Д

89 1 СОУ 

90 СПГ по
Републ

” 

а Република България. 
ионен ареал ”,  който се ос
ия фонд за регионално разв
официалното становище н

ПРОЕ

ме Груев 
ублика 
ружба 
дежда 

дежда 

на зала "Младост

комплекс, ж.к. М

екс Асеновец, кв.

Добри Желязков

Хаджи Мина Па

о строителство и
лика 

съществява с финансовата
витие. 
на Европейския съюз и Уп

ЕКТ / ОБХВАТ

т", Парк Юнак 

Младост 

. Клуцохор 

в, кв. Клуцохор 

ашов, кв. Комлук

 геодезия „Арх. Г

а подкрепа на Оперативна 

равляващия орган. 

 

ка 

Г. Козаров“, кв. 
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не на достъп
не 
и оборудване 
и здравни кабине
благоустрояване
уктура и прилеж
на остарели ин
благоустрояване 
не на зелени пло
пособия; осигур
ия; осигуряване
не на физкултурн
изграждане на т
благоустрояване
уктура и прилеж
на остарели ин
благоустрояване 
не на зелени пло
пособия; осигур
ия; осигуряване
не на физкултурн
изграждане на т

ремонт и пускан

ояване на дворно
ремонт и бла
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азвитие на град Слив
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радско възстановяване и р
азвитие 2007-2013г.”, съфи
при никакви обстоятелств

ТНИ ПРЕДЛОЖ

п за хора с 
на 
на физкултурн

ети 
е на сграда от об
жащото й дворно
нсталации (ВиК
на дворните п

ощи и алеи и п
ряване на дост
е на оборудван
ни салони и учил
топла връзка 
е на сграда от об
жащото й дворно
нсталации (ВиК
на дворните п

ощи и алеи и п
ряване на дост
е на оборудван
ни салони и учил
топла връзка (10

е в екслпоатаци

о пространство 
агоустрояване н

07-2013  

вен като център на агл

за регионално развитие и
развитие на град Сливен к
инансирана от Европейски
а не може да се счита,  че 

ЖЕНИЯ 

увреждания;
оборудване;

ни салони и 

бразователната 
о пространство: 
К, ЕЛ и ОВК 
пространства с 
подновяване на 
тъп за хора с 
не; ремонт и 
лищни здравни 

бразователната 
о пространство: 
К, ЕЛ и ОВК 
пространства с 
подновяване на 
тъп за хора с 
не; ремонт и 
лищни здравни 
0 СОУ Йордан 

ия на плувните 

на сграда от 

ломерационен ареал”

и от държавния бюджет на
като център на агломераци
ия съюз, чрез Европейски
този документ отразява о

N 

91 Помощ

92 2 ОУ Х

93 ПГ по и
камъни

94 12 ОУ Е

95 11 СОУ

96 8 ОУ Ю

97 10 СОУ
98 ЦДГ Си

” 

а Република България. 
ионен ареал ”,  който се ос
ия фонд за регионално разв
официалното становище н

ПРОЕ

щно училище д-р 

Христо Ботев, кв.

икономика Проф
и 

Елисавета Багрян

У Константин Ко

Юрий Гагарин, кв

У Йордан Йовков
инчец, кв. Клуцо

съществява с финансовата
витие. 
на Европейския съюз и Уп

ЕКТ / ОБХВАТ

Власаки Шуман

 Клуцохор 

ф. д-р Димитър Т

на, ж.к. Сини кам

онстантинов, ж.к

в. Даме Груев 

в, ж.к. Българка
охор 

а подкрепа на Оперативна 

равляващия орган. 

 

нов, ж.к. Българк

Табаков, ж.к. Син

мъни 

к. Дружба 
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при никакви обстоятелств

ТНИ ПРЕДЛОЖ

труктура и пр
ки за енергийна
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е на оборудван
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агоустрояване н
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07-2013  
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N 

99 Детска 

100 ЦДГ Те

101 ЦДГ Ве

102 ОДЗ Ел

103 ЦДГ Де

104 Детска 

105 СДГ Ка

” 

а Република България. 
ионен ареал ”,  който се ос
ия фонд за регионално разв
официалното становище н

ПРОЕ

ясла No 3, кв. Ко

еменуга, кв. Репу

ержин и Хаик Па

лица, ж.к. Сини к

етство, ж.к. Млад

ясла No 9, кв. Д

алина, кв. Комлу

съществява с финансовата
витие. 
на Европейския съюз и Уп

ЕКТ / ОБХВАТ

омлука 

ублика 

апазян, ж.к. Бълг

камъни 

дост 
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равляващия орган. 
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