
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – 29 ОКТОМВРИ 2020 г.  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ПИРО 2021-2027 НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

При разработването на Плана за интегрирано общинско развитие на община Сливен 
е съобразена възможността за участието на общината в интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ):  
 
• Идентифициране на местни нужди на конкретната територия 
• Съответствие с приоритетите, индикативните мерки и проектни идеи, заложени в 

ИСТР ниво 2 
• Идентифициране на други заинтересовани страни и потенциални партньори 
• В последствие, сред приемане на ПИРО и стартиране на новия програмен период, 

разработване в партньорство на Концепция за ИТИ/пакет от интегрирани проекти и 
• кандидатстване, оценка, одобрение, финансиране, изпълнение и отчитане 

 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ПИРО 2021-2027 НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

• ПИРО за периода 2021 – 2027 г. се разработва за период, в който се очакват 
сериозни промени в световен и общоевропейски мащаб, включително климатични 
промени, преход към нисковъглеродна икономика, индустриална трансформация и 
демографски предизвикателства 

• По-зелен и нисковъглероден регион и община ще изисква намеси и политики чрез 
инвестиране в енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска. 
Тези инвестиции са особено актуални в Югоизточен регион , който ще бъде силно 
засегнат от преструктурирането на енергетиката като резултат от изпълнението на 
Зелената сделка на ЕС 

• Укрепването на градското развитие, подобряване на свързаността в общината и 
качеството на средата в населените места за постигане на балансирано 
териториално развитие, подобряване качеството на живота на жителите на 
общината са във фокуса на приоритетните публични намеси в общината 
 



ПОДХОД  

   

• Използване принципа на „функционалната зона“: структурните интервенции в 
области, определени от съвместни характеристики, предизвикателства и 
възможности за развитие, не трябва да бъдат строго ограничени до 
административните граници, а да се действа съобразно потенциала за справяне с 
тях с цел постигане на осезаеми резултати 

• Използване принципа на „тематичната концентрация“: съсредоточаване върху 
ключови тематични области, като по този начин се цели постигане на възможно най-
голямо въздействие по отношение на ефективността на финансирането и 
ориентацията към резултатите 

• Синхронизиране с АНКПР 2013-2025, ИСТР на ЮИР, Целите и приоритетите на ЕС в 
областта на регионалната политика за следващия програмен период, Общ 
устройствен план на община Сливен, секторни стратегически документи 

• Най-важно за трансграничното сътрудничество на страната в периода след 2021 г . 
ще бъде сътрудничеството по източната граница на регион а поради ангажиментите 
на страната за представяне на одобрен Морски пространствен план с неговите 
трансгранични аспекти и перспективи 
 

 



ПОДХОД  

   

Идентифицираните основни типове инвестиции за периода 2021-2027 година са в 
следните области: 
 
• Иновации и модерни технологии 
• Мобилност и свързаност 
• Устойчиво използване на местните ресурси 
• Инвестиции в човешки ресурси 
• Нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика  
• Интегрирано развитие на общинската територия 
• Надобщинско сътрудничество 

 



ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН  

   

• Визия - Община Сливен - Зелена, иновативна и модерна община, отличаваща се с 
подобрено качество на живот на своите жители,  насърчаваща развитието на 
бизнеса и младите хора и използваща потенциала на своите природни и културни 
ресурси и на териториалното сътрудничество 

 
• Приоритет 1      Подобряване качеството на живот и образованието  
• Приоритет 2      Подкрепа за устойчиво икономическо развитие 
• Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, 

мобилността и екологичната инфраструктура 
 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПИРО СЛИВЕН 

   

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието 

Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, 
образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света 
икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и 
демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението.  

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси 

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна, спортна и туристическа инфраструктура 
и достъпа до нея 

 



Приоритет 1, Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешки ресурси 

 
   

Идентифицираните проектни възможности за подобряване на образованието са интегрирани в 
интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) 
 

ИТИ   1.1.2      Насърчаване на обвързаността на образованието и обучението и пазара на труда 

ИТИ 1.1.2 Насърчаване на форми на сътрудничество между професионалните гимназии и 
местния/регионалния бизнес за осигуряване на дуално обучение и за адаптиране на обучителните 
програми спрямо нуждите на бизнеса – възможност за териториално сътрудничество между съседни 
общини 
ИТИ 1.1.3 Създаване/оптимизиране на програмите на съществуващи центрове за обучение и 
професионално обучение на територията на общината  чрез включване на мерки за ограмотяване на 
възрастни, развитие на дигиталните умения на населението; предоставяне на професионална 
квалификация съобразно нуждите на бизнеса, вкл. в периода на прилагане на мерките за 
трансформация и декарбонизация на енергийния сектор – ВЕИ, чисто производство; биоземеделие; 
изграждане на звена към тях за кариерно ориентиране и/или съдействие при търсене на работа; 
специализирани мерки за подкрепа, обучение, трудова адаптация, социализация на работното място 
на младежи до 29г., трайно безработни лица и роми  - възможност за териториално сътрудничество 
между съседни общини 
 



Приоритет 1, Цел 1.2 Подобряване на образователната, здравна, социална, 
културна, спортна инфраструктура и достъпа до нея 

    

• ИТИ 1.2.1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден 
фонд за преминаване към едносменен режим на обучение; реконструиране на материално-
техническата база на детски заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката 
на оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, езикови 
кабинети, зали за практика и тн.; прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, 
вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит; внедряване на 
интелигентна система за управление на осветлението и други; разработване/внедряване на 
иновативни и дигитални образователни ресурс; осигуряване и развитие на формите на работа с 
деца със СОП; изграждане на детски градини и училища на територията на кварталите в град 
Сливен и малките населени места в общината с концентрация на социално уязвими групи, 
специализирани мерки за работа с родители и деца от общността с оглед социализиране, 
адаптиране и превенция на ранното напускане на училище; създаване, оборудване и осигуряване 
функционирането на общежитие за ученици от съседните на гр. Сливен населени места, които учат 
в средни училища и професионални гимназии на територията на града 

• ИТИ 1.2.2 Реконструиране и оборудване на сграда(и) за обезпечаване на дейностите на Младежки 
организации; Обособяване и оборудване на co-working пространства (в избрана сграда) с цел 
насърчаване създаването на предприемаческа култура и еко система; създаване на мрежа с други 
предприемачески организации и клъстери, както и организации на акселератори и фондове за 
първоначално финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина; създаване на партньорство с 
Център за технологичен трансфер към филиал на ТУ Сливен 

 



Приоритет 1, Цел 1.2 Подобряване на образователната, здравна, социална, 
културна, спортна инфраструктура и достъпа до нея 

   

• ИТИ 1.2.3 Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, 
оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура като -  Галерия 
Димитър Добрович, зала Сирак Скитник, Драматичен театър Стефан Киров, Държавен куклен 
театър, Регионална библиотека Сава Доброплодни, читалищата на територията на общината; 
развитие/внедряване на иновативни форми на предоставяне на културно съдържание; 
обезпечаване на атрактивни събития в културния календар на общината, насърчаване на 
междуобщинското и транснационалното сътрудничество в областта на културата  

• ИТИ 1.2.4 Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез 
подобряване на материално-техническата база и уменията и мотивацията на служителите, 
разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги (като Дневен център за възрастни, 
Социален патронаж), като се съобрази и  картирането на нуждите  на общинско ниво, изготвена от 
МТСП; осигуряване на по-добри условия за функциониране на Клубовете на пенсионера – 
подобряване на материално-техническата база, подпомагане на дейността; проектиране, 
изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на нови социални/общински жилища в 
община Сливен 

• ИТИ 1.2.5 Усвояване на терени на бивши военни поделения и конвертирането им в атрактивна част 
от градската среда, предоставяне на възможност за сградно обезпечаване на организации с 
публични функции, жилищни комплекси и други 

• ИТИ 1.2.6 Изграждане на многофункционална зала за спорт и събития, например на терени от 
бивши военни поделения; реновиране на спортни обекти „Колодрума“ и „Военен стадион“ и 
адаптирането им за  провеждане на спортни и културни събития на открито, вкл. лятно кино; 
реновиране на стадиони и спортните площадки/игрища на територията на селата в община Сливен 



Приоритет 1, Цел 1.2 Подобряване на образователната, здравна, социална, 
културна, спортна инфраструктури и достъпа до тях 

    

• ИТИ 1.2.7 Подобряване качеството на здравните услуги на общинско ниво, чрез инвестиции в 
съществуващата държавна здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на е-здравеопазване 
и дейности по телемедицина, финализиране на инвестициите в спешната медицинска помощ на 
общинско ниво, повишаване на мотивацията на работещите в сферата на образованието, като се 
съобрази и картирането на нуждите на общинско ниво, извършено от МЗ; подкрепа за 
обзавеждане и оборудване на здравните кабинети в общинските ясли, детски градини, 
общообразователни, специални и професионални училища; подпомагане на общинските лечебни 
заведения, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и апаратура и устройство на 
специализирани помещения за прием и карантиниране на пациенти; реконструкция и оборудване 
на здравните служби на територията на селата на община Сливен 

 



Приоритет 2, Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично 
обновление 
     

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна 
икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на 
живот на населението в общината.  
Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да прерасне в ново качество – 
интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и екологичния баланс. За постигането на това е 
необходимо наличие на ефективна научноизследователска среда, трансфер на научни постижения, 
технологии и и новации в производството и услугите преструктуриране в посока на декарбонизация на 
икономиката. 
Приоритетните дейности следва да доведат до изпълнението на следните цели: 
Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление 
Цел 2.2  Развитие на предприемачеството и бизнес средата 
Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал 



Приоритет 2, Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично 
обновление 
 

 
   

• ИТИ 2.1.1 Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и 
услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, съгласно потребностите и 
потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия 
за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване на разработването и внедряването на 
иновации, вкл. чрез сътрудничество с Център за технологичен трансфер на територията на 
общината. В проекта на Националната стратегия за малки и средни предприятия  (НСМСП) 2021-
2027 г. като производства, които ще намерят подкрепа от ОПИК 2021-2027 на територията на 
община Сливен са предложени: машиностроене, производство на пластмасови изделия, 
производство на храни; производство на дрехи, производство на пластмасови изделия, 
производство на текстилни изделия, производство на изделия от дърво. 
 

• ИТИ 2.1.2 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – предоставяне на специализирана информация на 
бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на 
предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на въвеждането на оптимални 
условия за работа в ситуация на пандемия; автоматизация на част от производствените процеси, 
въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”; обучение и преквалификация при 
необходимост на персонала  
 
 

 

 



Приоритет 2, Цел 2.2 Развитие на бизнес средата 
 

    

• ИТИ 2.2.1 Изграждане и развитие на индустриални зони между градовете Сливен и Ямбол  
- осигуряване на довеждаща и съпътстваща инфраструктура – обслужващи улици, техническа 

инфраструктура – водопровод и канализация, инфраструктура на обществения транспорт до 
обособени парцели за бизнес и индустрия на терен в района на бившето летище Бършен (новата 
индустриална зона „Бършен“)  и усвояване на нови терени между двата града за целите и развитие 
на бизнес средата;  

- Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол;  
- провеждане на съвместни кампании за привличане на инвеститори, вкл. чрез промотиране на 

стимули от т.нар. Зелена сделка; 
-  изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на Фондовете за градско развитие и т.н.; 
- Изграждане на нови, високотехнологични и екологични производства;  
- Създаване на център за технологичен трансфер между филиал на ТУ София и бизнеса, който 

инвестира в зоната, както и на територията на целия ЮИР,  
- използване на потенциала на релевантни клъстери, като например Клъстер по мехатроника и 

автоматизация с цел оптимизиране на достъпа до иновативни ресурси;  
- създаване на Център за безопасност на движението по пътищата 
• ИТИ 2.2.2 Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на летище Бършен и другите 

промишлени зони в града  
• ИТИ 2.2.3 Израждане на спортен комплекс за мотоспорт, картинг и конен спорт, вкл. чрез ПЧП или 

частни инвестиции  
• ИТИ 2.3.4 Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане на автомобилна писта, сгради и 

трибуна, осигуряване на съпътстваща и довеждаща инфраструктура в местността“Сливенски кър“ 



Приоритет 2, Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура  
 

    

• ИТИ 2.2.5/ИТИ 1.2.2 Насърчаване на младежкото и социалното предприемачество развитие на 
предприемаческа култура и еко система; създаване на мрежа с други предприемачески 
организации и клъстери, както и организации на акселератори и фондове за първоначално 
финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина; създаване на партньорство с Център за 
технологичен трансфер към филиал на ТУ Сливен 

 
• ИТИ 2.2.6 Рехабилитация на инфраструктурата в съществуващи индустриални зони на град Сливен – 

ремонт на улична мрежа и техническата инфраструктура – водопровод и канализация, ток, газ и т.н. 



Приоритет 2, Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал  
 

    

• ИТИ 2.3.1 Изграждане и промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на 
територията на ЮИР – културен (Национално освободително движение, Възраждане, Тракийска 
култура и др.), еко и балнеоложки туризъм – възможност за междуобщинско сътрудничество. 
Реализиране на проекта за интегриран туристически продукт на община Сливен и неговото 
надграждане чрез: обновление на материално-техническата база на Регионален историческия 
музей, Национален държавен музей, оптимизиране на инфраструктурата за социализиране, вкл. 
подобряване на инфраструктура за паркиране на крепост Туида и другите културни обекти; 
експониране, реставрация, консервация и социализация на тракийските гробници на територията 
на общината; създаване и прилагане на концепция за интегрираното маркетиране и дигитално 
представяне на развиваните туристически продукти и маршрути, дейности за SEO оптимизация на 
дигиталното представяне на общинските туристически продукти; създаване на единен 
туристически портал с възможности за електронни разплащания за основни и съпътстващи 
туристически услуги. 

• ИТИ 2.3.2 Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и рекреационен център на територията 
на Сливенски минерални бани и използване на потенциала за диверсификация на предлагания 
интегриран туристически продукт, съвместно с филиали на Медицински университети или други 
инвеститори; Привличане и подкрепа на инвеститори на Сливенски минерални бани;  
 



Приоритет 2, Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал  
 

    

 
• ИТИ 2.3.3 Устойчиво използване на местните ресурси – земеделски земи и гори 
Приоритетните дейности са насочени към екологично селско стопанство и здравословни храни чрез 
структурното балансиране на селскостопанския отрасъл, насърчаване на биологичното земеделие, 
производството на плодове, зеленчуци, пчеларството и лозаро-винарския сектор, както и в 
животновъдството, подобряването и опазването на околната среда, внедряване на иновативни 
решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура, подобряване на 
системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на 
цифрови технологии от земеделските производители.  
 
• ИТИ 2.3.4 Използване на потенциала на община Сливен  за производство на зелена енергия 
Изграждане на ВЕИ и паркове за съхранение на енергия на територията на общината, вкл. като ПЧП 
или изцяло частни инвестиции  
 
 



Приоритет 3, Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на градската среда 
и екологичната инфраструктура 
 
   

   

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на градската среда и екологичната 
инфраструктура 

 

• Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура 

• Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда 

• Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел 

• Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие 

• Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени  

 



Приоритет 3, Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура 
 

    

• ИТИ 3.1.1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, 
тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен; Облагородяване/ реконструкция на 
междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни, 
многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните квартали в град Сливен; пилотни 
проекти за засаждане на дървета с включване на НПО, училища, рехабилитация на улична мрежа 
във вилна зона на града и др. 

• ИТИ 3.1.2 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, 
тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен по изготвен проект за унифициран и 
уникален дизайн на елементите от градската среда (пейки, кошчета за отпадъци, указателни табели 
и др); Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп – паркове, градини, 
площади в рамките на града; обособяване на публични пространства,  предназначени за младежи 
– скейт площадки, спортни съоръжения; изграждане на унифицирана и разпознаваема визия при 
входовете /изходите на град Сливен 

• ИТИ 3.1.3 Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на територията на селата в общината на 
база на предварително извършена оценка на течовете по водоснабдителната система; последваща 
рехабилитация на уличната мрежа и възстановяване, изграждане/обновление на съпътстващи 
зелени пространства, алеи, тротоари; облагородяване на публични пространства за широк 
обществен достъп  - паркове, градини, площади 

• ИТИ 3.1.4 Оптимизация на системата за улично осветление, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, вкл. умно управление на уличното осветление (софтуер за управление и 
автоматизация на осветлението, което добавя допълнителна оптимизация на разходите) на 
територията на града и селата в община Сливен 
 



Приоритет 3, Цел 3.2 Насърчаване на  мерки на чиста околна среда  
 

   

• ИТИ 3.2.1 Продължаване на мерките по управление на отпадъчните води и повишаването на 
свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на 
технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и 
европейското законодателство, стартирани през 2019 година от ВиК Сливен АД 

• ИТИ 3.2.2 Оптимизиране на регионална система за управление на отпадъците, вкл.  например 
завод за преработка на отпадъци, вкл. въвеждане на решения за “умно” управление на 
сметосъбирането и сметоизвозването, пилотни информационни кампании за разделно събиране 
на отпадъци, с активно включване на младежки НПО и училища, с цел създаване на нагласи сред 
населението 

• ИТИ 3.2.4 Обособяване и оборудване на площадки за събиране на органични отпадъци и 
изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградимии отпадъци с цел повишаване на 
количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба; Ликвидиране и 
рехабилитация на терените с нерегламентираните сметища в землищата на населените места от 
община Сливен; Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци; 

• ИТИ 3.2.5 Продължаващи мерки за почистване и корекция на деретата на реките в община Сливен 
• ИТИ 3.2.6 Инвестиции в зелена инфраструктура и кръгова икономика, вкл. като ПЧП или частни 

инвестиции 



Приоритет 3, Цел 3.2 Насърчаване на  мерки на чиста околна среда  
 

    

• ИТИ 3.2.7 Осигуряване на пилотни проекти за замяна на твърдо гориво с алтернативни източници, 
вкл. достъп до ТЕЦ и газоснабдяване  

• ИТИ 3.2.8 Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво на ТЕЦ Сливен с алтернативни, 
преквалификация на заетите от община Сливен в преструктуриращата се енергийна промишленост 
на територията на област Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули за бизнеса за 
запазване на заетостта от освободените лица вследствие на мерките по декарбонизация и 
енергийна трансформация 

• ИТИ 3.2.9 Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. 
топлофикация и газификация на обществените и административни сгради, например  сградите на 
РДВР Сливен(МВР), РЗОПАБ Сливен(Пожарната), Сградите на Куклен театър и Драматичен театър, 
Сградите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Галерия Сирак Скитник и други 

 



Приоритет 3, Цел 3.3 Доизграждане на Интегриран и устойчив транспортен модел 

 

    

• ИТИ 3.3.1 Подобряване на пътища и пътни връзки между град Сливен и околните населени места, 
подобряване на връзките между отделните видове транспорт с оглед на тяхната балансираност; 
напълно подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за 
междуселищния транспорт; надграждане на съществуващата система с новите линии, свързващи 
града с останалите населени места на територията на общината с цел подобряване на 
транспортното обслужване; подобряване на пътната мрежа, вкл. рехабилитация и обновяване на 
спирките на обществения транспорт;  надграждане на билетната система, вкл. с допълнителни 
функционалности и системата за информиране на пътниците; разширяване на система за 
видеонаблюдение - наблюдение на входни/изходни точки, кръстовища, публични зони, с възможни 
допълнителни интелигентни функции – мониторинг на натоварване, нарушения, инциденти и др.; 
разширяване на мрежата от велоалеи, въвеждане на система от електрически велосипеди в гр. 
Сливен 

• ИТИ 3.3.2 Реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и подобряваща 
достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и 
събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони 

 

 



Приоритет 3, Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за 
управление и развитие 

    

• ИТИ 3.4.1 Мерки за развитие/внедряване на електронно здравеопазване на общинско ниво 
съобразно картираните нужди от МЗ  

• ИТИ 3.4.2 Мерки за развитие/внедряване на електронно образование на общинско ниво съобразно 
картираните нужди от МОН 

• ИТИ 3.4.3 Изграждане на Информационен портал за гражданите - интегриране на всички 
информационни системи на общината в единен информационен портал за гражданите; въвеждане 
на нови електронни услуги и електронни разплащания; максимално прилагане на принципа на 
Комплексното административно обслужване, вкл. използване на споделени ресурси за обработка 
на преписки; въвеждане на е-община - изследване на работни процеси, тяхната оптимизация 
(изхвърляне на повтаряеми и ненужни дейности) и внедряване на технология за автоматизацията 
им (премахване на хартията, автоматично генериране на документи, изпращане на искания за 
одобрения, изпращане на уведомления и др.)  

• ИТИ 3.4.4 Въвеждане на мерки в подкрепа на „умни градове “, „градове на знанието “, както и „умни 
села“ и използване на оптимални решения за смарт трансформация – внедряване на мерки за 
видеонаблюдение за управление на трафика и сигурността; интелигентна система за мониторинг на 
улично осветление; интелигентна система за управление на сметосъбиране и сметоизвозване; 
разширяване на обхвата и функционалностите на билетната система и система за информиране на 
пътниците на ИГТ на град Сливен 

 



Приоритет 3, Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени 

 

   

• ИТИ 3.5.1 Мерки за борба с абразията и ерозията, характерни за определени места от територията 
на община Сливен – укрепване на свлачищата, модернизация, укрепване и изграждане на защитни 
съоръжения за борба с ерозията  

• ИТИ 3.5.2 Мерки за изграждането на капацитет за действия на отговорните органи и на населението 
при природни бедствия в съответствие със стратегическите цели по отношение създаването на 
устойчивост към изменението на климата  и повишаването на степента на информираност на 
населението за посочените бедствия 

 



С оглед спазване на противоепидемичните мерки и строгите изисквания при организиране на мероприятия на закрито, Община Сливен 

предприе и организира дистанционно онлайн обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Сливен за период 

2021-2027. 

С цел да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в процеса на структуриране на целите, приоритетите 

и проектите пред развитието на общината, дистанционното обсъждане ще се проведе в периода 29.10 – 29.11.2020г..  

Ще бъдат организирани 4 отворени сесии за представяне на плана с възможност за изслушване на презентация и задаване на въпроси.  

Датите и часовете за отворени сесии ще са: 

- 29.10.2020 г. , 11.00-12.00 ч. 

- 05.11.2020 г. , 11.00-12.00 ч. 

- 12.11.2020 г. , 11.00-12.00 ч. 

- 19.11.2020 г. , 11.00-12.00 ч. 

Дистанционното онлайн обсъждане ще стане чрез приложението за видеоконференции - Google Meet .  

Всички желаещи да участват е необходимо предварително да направят заявка на ел.поща: piro.sliven@gmail.com    

За всички които нямат възможност да присъстват на онлайн обсъждането могат да разгледат направените презентации, анализ на 

икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Сливен и да изпратят своите 

препоръки и забележки на ел.поща: piro.sliven@gmail.com .   

Всички документи свързани с изработването на ПИРО Сливен 2021-2027 са качени на сайта на община Сливен в секция Администрация 

/ Общинско развитие / Проекти и програми / ПИРО 2021-2027.  

 

За повече информация ни пишете на ел.поща: piro.sliven@gmail.com или позвънете на телефон: 044/ 611 145 

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие! 
 

ДИСТАНЦИОННО ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  
План за интегрирано развитие на община Сливен за период 2021-2027 
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