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I. III. 1 Стратегия на ИПГВР  

Съгласно Методическите насоки, целта на ИПГВР е да подпомогне 

осъществяването на определената Визия за развитие на града, чрез реализацията на 

проекти в определените зони за въздействие с привличане и координирано управление 

на инвестиции от различни източници. 

Предложената Стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на град Сливен за периода 2014 – 2020 г. се основава на формулираната в 

предходния етап Визия за развитие на град Сливен за периода 2014 – 2020, а именно: 

Сливен - възроден предприемачески дух, добро място за живот, добро управление 

Предложената стратегия е обоснована чрез изводите от изготвения преглед на 

социално-икономическото развитие на града и изготвения SWOT – анализ. Отчетени са 

стратегическите цели на актуалните и проектни стратегически и планови документи на 

национално и регионално ниво за периода 2014 – 2020 г.  

На първо място е разгледана възможността за прилагане на стратегия, която да 

осигури развитието на града като център за осъществяване на активна 

икономическата политика и иновации, създаване на клъстери и зона на растеж. 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. 

отрежда на град Сливен място сред градовете от 3-то ниво и съответно 

териториалният ареал на влиянието му се разпростира на територията на цялата област. 

Концепцията определя ролята на градовете от ниво 2 като центрове за растеж и 

иновации, създаване на клъстери. Градовете от по-ниското 3-то ниво играят ролята 

на балансьори, спомагайки за намаляването на ефекта център-периферия в 

територията на районите. В този смисъл концепцията определя град Сливен като 

балансиращ център (заедно със Стара Загора) на регионалния център Бургас. 

Избраният модел на урбанистично развитие за перспективния срок - “умерен 

полицентризъм”, разглежда град Сливен като среден град, показващ потенциал да 

се присъедини към второ йерархично ниво. 

В същото време, обаче са отчетени неблагоприятните тенденции в 

развитието на града през последните години, които разкриват необходимост от 

значими инвестиции за преодоляване на насложени проблеми, чрез които да бъде 

осигурено очакваното от населението качество на живот в града, вкл. осигуряване 

на минимален стандарт на предлаганите публични услуги – тези в областта на 

техническата инфраструктура, рехабилитация на градските системи за обитаване 

(градска среда, зелена система, транспортна система, състояние на сградния фонд 

за предоставяне на публични услуги и др.).  

Възприетият подход следва стратегия, която чрез решаването на 

съществуващи основни проблеми на инфраструктурата и обслужването ще 

създаде добра възможност за развитие на града и присъединяването му към 

второто йерархично ниво на градски центрове с национално значение. 

Предложените приоритети осигуряват възстановяването и развитието на 

основната жилищна и обслужваща среда на града по отношение на обитание, 
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обществено обслужване, труд и почивка. Чрез включване на хоризонтални проекти 

(обхващащи територията на целия град) се осигурява насърчаване на 

вътрешноградската мобилност и предотвратяване на бъдещо развитие на процеси на 

гетоизиране на отделни райони на града. 

Идентифицираните мерки в рамките на всяка от одобрените зони за въздействие 

са свързани с възприетата стратегия на интегрирания план, като същевременно 

отразяват целите на стратегическите и планови документи от по-високо ниво. 

Основните области, върху които попада фокуса на идентифицираните мерки са 

свързани с: 

 подобряване на средата на обитаване; 

 подобряване качеството и развитието на публичните услуги, предоставяни в 

рамките на града; 

 повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на последствията от 

промените в климата; 

 подобрявене на бизнес средата и възможности за развитие на 

предприемачеството. 

 

Стратегията поставя специфичен фокус върху областите на действие, свързани с 

енергийната ефективност и преодоляване на последствията от промените в климата. 

Като такива области могат да се разглеждат всички мерки в обхвата на: 

 рехабилитация на сграден фонд; 

Рехабилитацията на сградния фонд в рамките на града предоставя много голяма 

възможност за подобряване на неговата енергийна ефективност. Тя също така 

предоставя възможност и за подобряване на условията на обитаване.  

 

 зелени пространства; 

Развитието и подобряването на градската среда чрез зелени пространства 

включва паркове, частни градини, улично озеленяване. Това не само повишава 

качеството на живот на гражданите, то също така подпомага за адаптирането на 

градските зони към промените в климата и подобрява състоянието на градския климат. 

Зелените пространства могат да допринесат за задържане на водите (предпазване от 

наводнения) в периоди на усилени валежи или за облекчаване на ефектите от 

повишените температури в гъсто населените жилищни райони или в градските 

центрове. Подобряването на качеството на градските зелени пространства чрез 

гарантиране на тяхното подходящо планиране, сигурност и привлекателност могат 

също така да окуражат хората да се движат пеш или с велосипеди, а не да използват 

автомобилен транспорт, особено на къси разстояния. 

 

 атрактивни и здравословни обществени пространства; 



 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

4 

Подобряването на градската среда като цяло и качеството на обществените 

пространства в частност са важна цел на Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие. Целта е да бъдат осигурени добре проектирани, сигурни, привлекателни и 

функциониращи отворени пространства, осигуряващи места за срещи за различните 

социални групи, вкл. възрастни, семейства, младежи и хора с увреждания, оборудвани с 

игрови и спортни площадки, културни съоръжения. Добре планираните обществени 

пространства са важни за градската идентичност и спомагат за подобряване на 

взаимоотношенията в общността. Функционирането на обществените пространства 

може да бъде адаптирано към промените в климата чрез използване на технически 

решения за намаляване прегряването на градските райони (напр. чрез разпростиране на 

тенти, навеси; боядисване на сградите и уличните повърхности в бяло за намаляване на 

топлинното поглъщане, засаждане на зеленина и др.). 

 

 мобилност, щадяща околната среда; 

Реорганизацията и оптимизацията на транспортните маршрути, мерките, 

намаляващи трафика, реорганизирането на паркоместата, оптимизацията на системите 

за обществен транспорт и подобряване на пътищата и създаване на мрежи от 

велосипедни алеи води до осигуряване на мобилност, щадяща околната среда. 

 

 модернизация на техническата и енергийната инфраструктура; 

По отношение на техническата инфраструктура са налице значителни 

възможности за подобряване на енергийната ефективност, като напр. пречистването на 

отпадните води, събирането и обработката на отпадъци, уличното осветление, вкл. 

светофарните уредби и др. 

 

 бизнес среда. 

От съществена значение за постигане целите на плана е повишаването на 

икономическата активност и жинеспособност на града. Като важни се разглеждат 

наличието на достатъчно работни места на разумно разстояние от мястото на 

обитаване, както и съпътстващата търговска инфраструктура.  

III. 1.2 Описание на плана – стратегически и специфични цели, мерки, 
проекти и действия, списък на заинтересованите страни в 
обществените обсъждания  

III. 1.2.1 Стратегическа цел на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Сливен за периода 2014 – 2020 г. 

Възраждане на град Сливен чрез възстановяване и развитие на градската 

среда, ефективно използване на ресурсите и осигуряване на качествени публични 

услуги. 
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Предложената стратегическа цел е формулирана при отчитане наличието на 

неотложни нужди по отношение подобряването на градската среда, както и наличието 

на възможния достъп до финансов ресурс. 

Така формулираната стратегическа цел не налага ограничения при 

осъществяване на процеса на рехабилитация на градската инфраструктура да се 

прилагат иновативни елементи, допринасящи постигането на целите на Националната 

програма за развитие: България 2020 по отношение на повишаване на енергийна 

ефективност, опазване на околната среда, прилагането на ИКТ технологии и др. - 

подход, който е приложен при определянето на конкретните цели и приоритети за 

развитие на одобрените зони за въздействие. 

III. 1.2.2.Приоритети на Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие на град Сливен за периода 2014 – 2020 г. 

Приоритетите на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

град Сливен за периода 2014 – 2020 г. включват: 

 Приоритет 1: Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност; 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура; 

 Приоритет 3: Възстановяване и развитие на културната, образователната, 

здравната, спортната и социалната инфраструктура; 

 Приоритет 4: Подобряване възможностите за осъществяване на бизнеса и 

развитие на предприемачеството. 

 

III. 1.2.3. Специфични цели на зоните за въздействие 

Съгласно изискванията на Методическите насоки за всяка от определените зони 

за въздействие е формулирана специфична цел и са дефинирани приоритетите на плана, 

чието постигане ще подпомогнат осъществяваните дейности. 

a. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 

Предложена специфична цел на развитие на социалната зона: Осигуряване на 

пълноценна градска жилищна среда и достъп до обществено обслужване. 

 

Дейностите, планирани за осъществяване в рамките на зоната за въздействие със 

социални функции ще подпомогнат осъществяването на визията за развитие на града в 

частта й за превръщането на Сливен в по-добро място за живот. Чрез тези дейности ще 

бъдат осъществени следните приоритети на ИПГВР: 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност; 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура; 
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 Приоритет 3: Възстановяване и развитие на културната, образователната, 

спортната и социалната инфраструктура 

 

Планирането на конкретни мерки за осъществяване в рамките на зоната е 

съобразено както по отношение на съхраняване на традициите на град Сливен в 

еднофамилните форми на обитаване, така и в посока облекчаване и подкрепа на 

развитието на алтернативни форми на обитаване, за които в град Сливен има 

определени традиции (съгласно предвижданията на Общия устойствен план на града). 

Мерките в зоната отчитат и възможности за насърчаване на интеграцията на 

ромите, въпреки комплектността на този въпрос. Предложените решения включват 

подобряване на условията за живот, осигуряване на образование и достъп до пазара на 

труда на малцинствените групи. 

Мерки и групи проекти по приоритети на ИПГВР в зоната със социални 

функции (С). 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност: 

 мярка С-1-01: Обитаване и жизнена среда: 

o група проекти С-1-01-01: обновяване на многофамилни жилищни 

сгради: ремонт и реконструкция на сгради; 

o група проекти С-1-01-02: енергийно обследване, ремонт и мерки за 

енергийна ефективност; 

o група проекти С-1-01-03: изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение 

 мярка С-1-02: Зелена система и публични пространства 

o група проекти С-1-02-01: рехабилитация и благоустрояване на 

поречията на река Асеновска до бул. Тракия, изграждане на паркови 

зони с зони за отдих и рекреация; алейна мрежа и велоалеи; детски 

и спортни площадки; елементи на градското обзавеждане, 

коригиране на коритото на р. Асеновска; 

o група проекти С-1-02-02: рехабилитация и благоустрояване на 

поречията на река Новоселска, коригиране на коритото на р. 

Новоселска; 

o група проекти С-1-02-03: благоустрояване на подходите между 

вилни зона и ж.к Българка и ж.к. Сини камъни, вкл. 

благоустрояване на улиците покрай Дюлева река; 

o група проекти С-1-02-04: рехабилитация, благоустрояване и 

обновяване  на обществени озеленени площи за широко ползване, 

междублоковите пространства, детски, спортни или комбинирани 

площадки; 

o група проекти С-1-02-05: изграждане на нови детски, спортни или 

комбинирани площадки в междублоковите пространства; 

o група проекти С-1-02-06: реконструкция на площади и пешеходни 

зони; 
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o група проекти С-1-02-07: реконструкция на Гаров площад и 

изграждане на транзитна спирка за междуградски автобуси; 

o група проекти С-1-02-08: проектиране и изпълнение на цялостен 

проект за информационно осигуряване, вкл. конкурс за цялостен 

дизайн (информационни табла, знаци, табели и др.), вкл. за нуждите 

на хора с увреждания 

 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура 

 мярка С-2-01: транспортно - комуникационна инфраструктура: 

o група проекти С-2-01-01 (1 и 2): реконструкция на улична мрежа: 

асфалтова настилка, пешеходни алеи и тротоари, достъпна среда; 

o група проекти С-2-01-02: изграждане на нова улична мрежа: 

асфалтиране, пешеходни алеи и тротоари, достъпна среда; 

o група проекти С-2-01-03: реконструкция на пешеходните мостове 

над р. Асеновска; 

o група проекти С-2-01-04: реконструкция на пешеходните мостове 

над р. Новоселска; 

o група проекти С-2-01-05: изграждане на нов мост над река 

Асеновска; 

o група проекти С-2-01-06: изграждане на пешеходен подлез под жп 

линия (от страната на р. Асеновска), свързващ кв. Надежда с 

останалата градска част; 

o група проекти С-2-01-07: изграждане на пешеходен подлез/надлез 

или друг вид решение за безопасно пресичане на бул. Илинденско 

въстание (от страната на р. Асеновска); 

o група проекти С-2-01-08: изграждане на паркинги и паркоместа; 

o група проекти С-2-01-09: изготвяне на комплексни схеми за 

разполагане на бетонови гаражни клетки и изграждане на 

паркоместа 

 мярка С-2-02: инженерно - техническа инфраструктура: 

o група проекти С-2-02-01: изграждане и рехабилитация на елементи 

на техническата инфраструктура - изграждане на газопреносна 

мрежа за жилищно отопление - индивидуални жилища; 

o група проекти С-2-02-02: възстановяване на охранителни 

(отводнителни) канали, част от градската канализационна система; 

o група проекти С-2-02-03: реконструкция на ВиК мрежи; 

o група проекти С-2-02-03: проектиране и изграждане на външно ел. 

захранване за общински блокове с жилища за социално слаби 

 

 Приоритет 3: Възстановяване и развитие на културната, образователната, 

спортната и социалната инфраструктура 

 мярка С-3-01: културно наследство и културна инфраструктура 

o група проекти С-3-01-01: реставрационно-консервационни дейности 

на обектите на КИН и прилежащите им пространства; 



 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

8 

o група проекти С-3-01-02: консервационни дейности за съхраняване 

на традиционната улична структура и опазване на обектите на КИН 

в традиционната им среда; 

o група проекти С-3-01-03: проектиране и изграждане на етнографски 

комплекс "Чаршия на сливенските занаяти"; 

o група проекти С-3-01-04: социализация на КИН; 

o група проекти С-3-01-05: разработка на културно-исторически 

маршрути 

o група проекти С-3-01-06: разработване на единна информационна 

система за означаване на КИН и неговата популяризация; 

o група проекти С-3-01-07: ремонт и внедряване мерки за енергийна 

ефективност, оборудване; 

o група проекти С-3-01-08: проектиране и изграждане на нови 

читалищни сгради; 

o група проекти С-3-01-09: проектиране и изграждане на 

многофункционален Младежки обществен център 

 мярка С-3-02: спортна инфраструктура: 

o група проекти С-3-02-01: реконструкция и преустройство на 

недовършената многофункционална спортна зала /парк Юнак/; 

o група проекти С-3-02-02: ремонт и възстановяване на Тенис-

комплекс с осигурен достъп за хора с увреждания; 

o група проекти С-3-02-03: реконструкция и благоустрояване на 

спортен комплекс „Асеновец”; 

 мярка С-3-03: образователна инфраструктура: 

o група проекти С-3-03-01: общински образователни инстутиции 

(средно образование) - ремонт и благоустрояване на сгради от 

образователната инфраструктура и прилежащото им дворни 

пространство: подмяна на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК 

мрежи); благоустрояване на дворните пространства с изграждане на 

зелени площи и алеи и подновяване на игрални пособия; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания; осигуряване на 

оборудване; ремонт и оборудване на физкултурни салони и 

училищни здравни кабинети; основен ремонт и пускане в 

експлоатация на плувните басейни; 

o група проекти С-3-03-02: държавни образователни институции 

(средно образование) - ремонт и благоустрояване на сгради от 

образователната инфраструктура и прилежащото им дворни 

пространство: подмяна на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК 

мрежи); благоустрояване на дворните пространства с изграждане на 

зелени площи и алеи и подновяване на игрални пособия; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания; осигуряване на 

оборудване; ремонт и оборудване на физкултурни салони и 

училищни здравни кабинети; основен ремонт и пускане в 

експлоатация на плувните басейни; 



 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

9 

o група проекти С-3-03-03: общински образователни институции 

(предучилищно образование) - ремонт и благоустрояване на сгради 

от образователната инфраструктура и прилежащото им дворни 

пространство: подмяна на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК 

мрежи); благоустрояване на дворните пространства с изграждане на 

зелени площи и алеи и подновяване на игрални пособия; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания; осигуряване на 

оборудване; ремонт и оборудване на физкултурни салони и 

училищни здравни кабинети; основен ремонт и пускане в 

експлоатация на плувните басейни; 

o група проекти С-3-03-04: проектиране и изграждане на Обединено 

детско заведение (детска ясла и детска градина) в кв. Надежда. 

 мярка С-3-04: социална инфраструктура: 

o група проекти С-3-04-01: ремонт и благоустрояване на сгради и 

прилежащите им пространства: внедряване мерки за енергийна 

ефективност; 

o група проекти С-3-04-02: проектиране, изграждане и оборудване на 

сгради на социалната инфраструктура; 

o група проекти С-3-04-03: проектиране, изграждане и оборудване на 

раздавателни пунктове на Детска млечна кухня; 

 мярка С-3-05: здравна инфраструктура: 

o група проекти С-3-05-01: ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, оборудване на сгради от общинската 

здравната инфраструктура 

 мярка С-3-06: административна инфраструктура: 

o група проекти С-3-06-01: реконструкция и благоустрояване на 

сграда; рехабилитация на инженерна инфраструктура 

(ВиК,енергийна, газ, комуникации и др.); мерки за Енергийна 

ефективност/саниране; осигуряване на достъп за хора с увреждания 

осигуряване на оборудване; изграждане на обособени паркоместа; 

социализация (поставяне на информационни табели,табла); 

осигуряване на оборудване 

b. Зона за въздействие с преобладаващи публични функции 

 

Предложена специфична цел на развитие на зоната с преобладаващи публични 

функции: Осигуряване на съвременни публични пространства, предоставящи 

достъп до сачествени среда и услуги и формиращи ядро на градска активност. 

 

Дейностите, планирани за осъществяване в рамките на зоната за въздействие с 

преобладаващи публични функции ще подпомогнат осъществяването на визията за 

развитие на града в частта й за превръщането на Сливен в по-добро място за живот. 

Чрез тези дейности ще бъдат осъществени следните приоритети на ИПГВР: 
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 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност; 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура; 

 Приоритет 3: Възстановяване и развитие на културната, образователната, 

спортната и социалната инфраструктура 

 

Планирането на конкретни мерки за осъществяване в рамките на зоната отчита 

специфични фактори като наличието на природни елементи, формиращи градската 

среда, както и използване на възможностите за конверсия на наличните бивши военни 

терени, попадащи в зоната. 

 

Мерки и групи проекти по приоритети на ИПГВР в зоната с преобладаващи 

публични функции (П). 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност: 

 мярка П-1-01: Зелена система и публични пространства 

o група проекти П-1-02-01: рехабилитация и благоустрояване на 

поречията на река Асеновска: изграждане на паркови зони със зони за 

отдих и рекреация; алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни 

площадки; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, 

кошчета, осветление, озеленяване, др.); коригиране на коритото на р. 

Асеновска; 

o група проекти П-1-02-02: рехабилитация и благоустрояване на 

поречията на река Новоселска, коригиране на коритото на р. 

Новоселска; 

o група проекти П-1-02-03: рехабилитация, благоустрояване и 

обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване, 

междублоковите пространства, детски, спортни или комбинирани 

площадки  (настилки, озеленяване, осветление, елементи от градски 

дизайн и обзавеждане); 

o група проекти П-1-02-04: изграждане на нови детски, спортни или 

комбинирани площадки; 

o група проекти П-1-02-05: облагородяване и благоустрояване на парк 

„Хамам баир“ - проектиране на алейна мрежа и велоалеи; детски и 

спортни площадки; туристически маршрути; елементи на градското 

обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление, озеленяване, 

паркинг и др.); 

o група проекти П-1-02-06: реконструкция на площади и пешеходни 

зони, вкл проектиране и изграждане на открита сцена и оформяне на 

пространства за реализиране на културни събития; 
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o група проекти П-1-02-07: благоустрояване на градската среда - градски 

дизайн и обзавеждане (обществени тоалетни, кошчета, осветление и 

др.); 

o група проекти П-1-02-08: проектиране и изпълнение на цялостен 

проект за информационно осигуряване, вкл. конкурс за цялостен 

дизайн (информационни табла, знаци, табели и др.), вкл. за нуждите 

на хора с увреждания 

o група проекти П-1-01-09: рехабилитация и реконструкция на Пазара, 

облагородяване на прилежащата му територия (настилки, елементи на 

градското обзавеждане, обществена тоалетна, кошчета, осветление, 

озеленяване, паркинг, др.) 

 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура 

 мярка П-2-01: транспортно - комуникационна инфраструктура: 

o група проекти П-2-01-01 (1 и 2): реконструкция на улична мрежа: 

асфалтова настилка, пешеходни алеи и тротоари, достъпна среда; 

o група проекти П-2-01-02: проектиране и изграждае на кръгово 

кръстовище и поставяне на допълнително мостово съоръжение 

(„Розова градина”); 

o група проекти П-2-01-03: реконструкция на пешеходните мостове 

над р. Асеновска; 

o група проекти П-2-01-04: реконструкция на пешеходните мостове 

над р. Новоселска; 

o група проекти П-2-01-05: изграждане на нов мост над река 

Асеновска; 

o група проекти П-2-01-06: изграждане на пешеходен подлез под жп 

линия (от страната на р. Асеновска), свързващ кв. Надежда с 

останалата градска част; 

o група проекти П-2-01-07: изграждане на Синя зона в централна 

градска част - проектиране на схема за еднопосочно движение в 

централна градска част, изграждане на система за таксуване - 

автомати за продажба на талони, закупуване на репатриращи и 

специализирани автомобили; 

 

 Приоритет 3: Възстановяване и развитие на културната, образователната, 

спортната и социалната инфраструктура 

 мярка П-3-01: културно наследство и културна инфраструктура 

o група проекти П-3-01-01: реставрационно-консервационни дейности 

на обектите на КИН и прилежащите им пространства; 

o група проекти П-3-01-02: консервационни дейности за съхраняване 

на традиционната улична структура и опазване на обектите на КИН 

в традиционната им среда; 

o група проекти П-3-01-03: социализация на КИН; 
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o група проекти П-3-01-04: разработка на културно-исторически 

маршрути 

o група проекти П-3-01-05: разработване на единна информационна 

система за означаване на КИН и неговата популяризация; 

o група проекти П-3-01-06: проектиране и изграждане на общински 

културно-информационен център и локална културно-

информационна система; 

o група проекти П-3-01-07: проектиране, изграждане и оборудване на 

нова сграда от културната инфраструктура; 

o група проекти П-3-01-08: цялостна реконструкция и обновяване на 

сгради с предназначение предоставяне на културни услуги, вкл. 

оборудване; 

o група проекти П-3-01-09: реновиране и разширение на сграда на 

културната инфраструктура 

 мярка П-3-02: спортна инфраструктура: 

o група проекти П-3-02-01: рехабилитация и реконструкция на 

наличната спортна база (бивш „Военен стадион”, вкл. изграждане 

на поливна система, нови съблекални, спортна площадка, детска 

площадка, открита фитнес площадка с осигурен достъп за хора с 

увреждания, реконструкция на съществуващ плувен басейн; 

o група проекти П-3-02-02: рехабилитация и реконструкция на сгради 

от спортната инфраструктура - Колодрум; 

 мярка П-3-03: образователна инфраструктура: 

o група проекти П-3-03-01: общински образователни инстутиции 

(средно образование) - ремонт и благоустрояване на сгради от 

образователната инфраструктура и прилежащото им дворни 

пространство: подмяна на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК 

мрежи); благоустрояване на дворните пространства с изграждане на 

зелени площи и алеи и подновяване на игрални пособия; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания; осигуряване на 

оборудване; ремонт и оборудване на физкултурни салони и 

училищни здравни кабинети; основен ремонт и пускане в 

екслпоатация на плувните басейни; 

o група проекти П-3-03-02: държавни образователни инстутиции 

(средно образование) - ремонт и благоустрояване на сгради от 

образователната инфраструктура и прилежащото им дворни 

пространство: подмяна на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК 

мрежи); благоустрояване на дворните пространства с изграждане на 

зелени площи и алеи и подновяване на игрални пособия; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания; осигуряване на 

оборудване; ремонт и оборудване на физкултурни салони и 

училищни здравни кабинети; основен ремонт и пускане в 

екслпоатация на плувните басейни; 

o група проекти П-3-03-03: общински образователни инстутиции 

(предучилищно образование) - ремонт и благоустрояване на сгради 
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от образователната инфраструктура и прилежащото им дворни 

пространство: подмяна на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК 

мрежи); благоустрояване на дворните пространства с изграждане на 

зелени площи и алеи и подновяване на игрални пособия; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания; осигуряване на 

оборудване; ремонт и оборудване на физкултурни салони и 

училищни здравни кабинети; основен ремонт и пускане в 

екслпоатация на плувните басейни; 

o група проекти П-3-03-04: проектиране и изграждане на Обединено 

детско заведение (детска ясла и детска градина) в Централна 

градска част. 

 мярка П-3-04: социална инфраструктура: 

o група проекти П-3-04-01: ремонт и благоустрояване на сгради и 

прилежащите им пространства: внедряване мерки за енергийна 

ефективност; 

o група проекти П-3-04-02: проектиране, изграждане и оборудване на 

раздавателни пунктове на Детска млечна кухня; 

 мярка П-3-05: административна инфрастуктура: 

o група проекти П-1-01-01: реконструкция и благоустрояване на 

обществени сгради; мерки за енергийна ефективност/саниране; 

осигуряване на достъп за хора с увреждания осигуряване на 

оборудване; изграждане на обособени паркоместа; социализация; 

o група проекти П-1-01-02: проектиране и изграждане на нова сграда 

на административна инфрастуктура – Регионална служба 

Противопожарна и аварийна безопасност; 

 мярка П-3-06: развитие на бивши военни терени: 

o група проекти С-3-05-01: устройствено планиране и проектиране на 

научен/ високотехнологичен/ бизнес парк; 

o група проекти С-3-05-02: изграждане на инженерна инфраструктура 

(ВиК, ЕЛ, ГАЗ) 

o група проекти С-3-05-03: проектиране и изграждане на нови сгради 

за нуждите на бизнес парка; 

o група проекти С-3-05-04: благоустрояване на зоната - проектиране 

на озеленени площи, площи за отдих и алейна мрежа; велоалеи; 

елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, 

осветление, паркинг и др.) 

 

c. Зона за въздействие с преобладаващи икономически функции 

 

Предложена специфична цел на развитие на икономическата зона: Развитие на 

предприемачеството и подкрепа за конкурентоспособността на местната 

икономика. 
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Дейностите, планирани за осъществяване в рамките на зоната за въздействие с 

преобладаващи икономически функции ще подпомогнат осъществяването на визията за 

развитие на града в частта й за подкрепа на предприемачеството. Чрез тези дейности 

ще бъдат осъществени следните приоритети на ИПГВР: 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура; 

 

Цялостното осъществяване на предвидените проекти на територията на зоната за 

въздействие с преобладаващи икономически функции ще допринесе за 

осъществяването на Приоритет 4: Подобряване възможностите за осъществяване на 

бизнеса и развитие на предприемачеството на ИПГВР. 

 

 

 

Мерки и групи проекти по приоритети на ИПГВР в зоната с преобладаващи 

икономически функции (И). 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност: 

 мярка И-4-01: зелена система и публични пространства 

o група проекти И-1-04-01: рехабилитация, благоустрояване и 

обновяване на обществени озеленени площи; 

o група проекти И-1-04-02: благоустрояване на градската среда - 

градски дизайн и обзавеждане  (обществени тоалетни, кошчета, 

осветление и др.) 

o група проекти И-1-04-03: рехабилитация и благоустрояване на 

поречията на река Новоселска, коригиране на коритото на р. 

Новоселска; 

o група проекти И-1-04-04: проектиране и изпълнение на цялостен 

проект за информационно осигуряване, вкл. конкурс за цялостен 

дизайн 

 

 Приоритет 2: Възстановяване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура: 

 мярка И-1-01: транспортно - комуникационна инфраструктура: 

o група проекти И-1-01-01: реконструкция на улична мрежа: асфалтова 

настилка, пешеходни алеи и тротоари, обособяване на паркоместа, 

улично осветление, достъпна среда – ул. Родопа, ул. Керамика; 
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o група проекти И-1-01-02: реконструкция на улична мрежа: асфалтова 

настилка, пешеходни алеи и тротоари, обособяване на паркоместа, 

улично осветление, достъпна среда - индустриална зона Изток, 

индустриална зона Юг; 

o група проекти И-1-01-03: реконструкция на пешеходните мостове над 

р. Асеновска 

 мярка И-1-02: инженерно - техническа инфраструктура 

o група проекти И-1-02-01: рехабилитация на елементи на техническата 

инфраструктура: (ВиК, Ел, Газ) - индустриална зона Изток, 

индустриална зона Юг; 

o група проекти И-1-02-02: изграждане на елементи на техническата 

инфраструктура: (ВиК, Ел, Газ) - нова индустриална зона Запад; 

 

d. Хоризонтални проекти 

Изготвените анализи и процеса на формулиране на цели и приоритети на 

интегрираното градско развитие и възстановяване на град Сливен разкриха 

необходимост от планиране и осъществяване на проекти с хоризонтален характер, т.е. 

такива, които следва да бъдат осъществявани на цялата територия на града или имат за 

целева група населението на целия град. Проекти с такъв характер са Интегрирания 

проект за градски транспорт, който ще обхване цялата градска територия, вкл. частите 

от индустриалните зони, които не попадат в обхвата на одобрената зона за въздействие 

с икономически функции, както и проектите, насочени към подобряване на 

управлението и развитието на човешките ресурси. 

Чрез тези дейности ще бъдат осъществени следните приоритети на ИПГВР: 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност; 

 Приоритет 4: Подобряване възможностите за осъществяване на бизнеса и 

развитие на предприемачеството 

 

Хоризонтални мерки и групи проекти на ИПГВР за цялата градска 

територия. 

 Приоритет 1:Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност; 

 мярка Х-1-01: Възстановяване и развитие на средата за обитаване и 

подобряване на енергийната ефективност 

o група проекти Х-1-01-01: разработка и изпълнение на Интегриран 

проект за градски транспорт, вкл. рехабилитация и изграждане на 

велоалеи; проектиране на схема за еднопосочно движение в централна 

градска част; ремонт на тротоари с джобове за паркиране; 

обособяване на паркоместа; изграждане на допълнителни обществени 

паркинги; изграждане на система за таксуване - автомати за продажба 
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на талони; закупуване на репатриращи и специализирани автомобили; 

изграждане на наказателен паркинг; изграждане на цялостна система 

за видеонаблюдение; 

 

 Приоритет 4: Подобряване възможностите за осъществяване на бизнеса и 

развитие на предприемачеството 

 мярка Х-4-01: Подобряване възможностите за осъществяване на 

бизнеса и развитие на предприемачеството 

o група проекти Х-4-01-01: ефективно управление 

o група проекти Х-4-01-02: развитие на човешките 

ресурси 
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III. 1.2.4 Обобщение на планираните мерки за постигане на приоритетите на ИПГВР на град Сливен 

 П1: 

Възстановяване и 

развитие на 

средата за 

обитаване и 

подобряване на 

енергийната 

ефективност 

П2: Възстановяване 

и развитие на 

транспортната и 

техническата 

инфраструктура 

П3: Възстановяване и развитие на културната, образователната, спортната и 

социалната инфраструктура 

П4: 

Подобряв

ане 

възможно

стите за 

осъществя

ване на 

бизнеса и 

развитие 

на 

предприе

мачествот

о 

обита

ване 

и 

жизне

на 

среда 

зелена 

система 

и 

публичн

и 

простран

ства 

транспо

ртно - 

комуник

ационна 

инфраст

руктура 

инженер

но - 

техничес

ка 

инфрастр

уктура 

културно 

наследст

во и 

културна 

инфрастр

уктура 

спортна 

инфрастр

уктура 

образова

телна 

инфрастр

уктура 

социална 

инфрастр

уктура 

здравна 

инфраст

руктура 

админист

ративна 

инфрастр

уктура 

развитие 

на 

бивши 

военни 

терени 

Зона с 

преобладава

щи 
социални 

функции 

мярка 

С-1-01 
мярка С-1-02 

мярка С-2-

01 
мярка С-2-02 мярка С-3-01 мярка С-3-02 мярка С-3-03 мярка С-3-04 

мярка С-3-

05 
мярка С-3-06   

Зона с 
преобладава

щи 

публични 
функции 

 мярка П-1-01 
мярка П-2-

01 
 мярка П-3-01 мярка П-3-02 мярка П-3-03 мярка П-3-04  мярка П-3-05 

мярка П-3-
06 

 

Зона с 

преобладава

щи 
икономичес

ки функции 

 мярка И-4-01 
мярка И-1-

01 
мярка И-1-02        

мярка И-4-01 

мярка И-1-01 
мярка И-1-02 

Хоризонтал
ни проекти 

мярка 
Х-1-01 

мярка Х-1-01 
мярка Х-1-

01 
        

мярка Х-4-01 
мярка Х-1-01 
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Целта и приоритетите на ИПГВР са адресирани от групи проекти, включващи 

индивидуални дейности, които ще окажат влияние върху горепосочените области. Сред 

ключовите проекти са тези, фокусирани върху ревитализацията на поречията на реките, 

пресичащи социалната, публичната и икономическата зона за въздействие. По този 

начин тази природна даденост ще се превърне в интегрирана част от градската среда за 

обитание и градския център, използвана широко както от жителите, така и от гостите 

на града за почивка и развлекателни дейности. 

След години на осъществяване на недовършени строителни инвестиционни 

дейности сред ключовите проекти се нареждат и тези, свързани с реконструкцията на 

основната и кварталната улична мрежа, както и проектите за облагородяване на 

междублоковите и публичните пространства. Повишаването на качеството на обитание 

в голяма степен зависи и от осъществяването на проектите, свързани с ремонта и 

повишаването на енергийната ефективност на значителния обем многоетажни сгради, 

строени по индустриален способ. 

 


