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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Общинският план за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020 г. е стратегически
документ, който цели постигането на устойчиво развитие и растеж на база на местните
потенциали и сравнителни предимства, като обвързва както усилията на местната
администрация, така и тези на местната общност в общия стремеж към постигане на подобра жизнена среда и качество на живот в община Сливен.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за
развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори.
Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на
поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и
се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация.
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Докладът съдържа обобщени резултати от изпълнението на мерките, предвидени в
Общинския план за развитие на община Сливен през периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Следвана е структурата на ОПР – стратегически цели, приоритети и специфични цели.
Визията, която е заложена в общинския план за развитие Община Сливен за планов период
2014 – 2020 г. отразява бъдещата представа на община Сливен за развитие и е формулирана
по следния начин:

ОБЩИНА СЛИВЕН – СРЕДА НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ, ОБЩЕСТВО НА
ЗНАНИЕТО И ОБНОВЕНИ СЕЛИЩА, ПРЕДЛАГАЩИ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ЖИВОТ

И

ИСТОРИЧЕСКО

ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ,

НАСЛЕДСТВО

И

ОКОЛНА

СЪХРАНЕНО
СРЕДА,

КУЛТУРНО-

ИНОВАТИВНА

И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА СЪЗДАВАЩА КВАЛИФИЦИРАНИ
РАБОТНИ МЕСТА И ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.
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Желаната визия за развитие на община Сливен може да се реализира, чрез
предприемането на конкретни действия и мерки, насочени към:
 Подкрепа развитието на полицентрична териториална мрежа на местно/общинско
ниво - засилване на взаимовръзките и взаимодействието между общинския център и
останалите населени места в общината;
 Постигане на високо качество на живот на населението във всички населени места в
общината, чрез осигуряване на равен достъп до качествени услуги от обекти на
здравната, социалната, образователната и културната инфраструктура;
 Подобряване на условията за трудовата заетост и реализация като елемент на
социално- икономическата политика;
 Създаване на благоприятни условия за инвестиране в местната икономика и
поощряване локализирането на нови инвестиции на територията на общината;
 Насърчаване на икономически дейности, създаващи висока добавена стойност и
устойчив растеж;
 Подобряване на общинската образователна система посредством дейности, насочени
към повишаване професионалната квалификация на трудоспособното население
съобразно пазара на труда;
 Прилагане на политиките за опазване на околната среда засягащи всички емитери жилища, публични институции, частен сектор;
 Оценка, валоризация и опазване на културно-историческото наследство като активно
условие и ресурс за развитието на туристическия сектор в общината;
Всички посочени действия съответстват пряко на общоприетия европейски принцип в
областта на регионалното развитие - на икономическо, социално и териториално сближаване:
 Икономическото сближаване е насочено към намаляване на разликите в стойностите
на

основните

икономически

показатели

чрез

стимулиране

на

конкурентоспособността, иновациите и знанието;
 Социалното сближаване цели повишаване на стандарта /заетост, доходи, потребление,
екология/ и качеството на живот на населението /здравеопазване, социални услуги,
образование, култура/;
 Териториално сближаване включва всички форми и мащаби на териториално
/пространствено/

сътрудничество

/трансгранично,

междурегионално

и

транснационално/, изразяващо се във взаимна изгода за районите и страните.
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Сближаването включва три нива: европейско - с регионите на ЕС, национално - между
българските райони, вътрешнорегионално - между общините в отделните райони и области.
Тези три аспекта на сближаването, се превръщат в неотменна част от развитието на община
Сливен през периода 2014-2020 г.
На тази основа е определена главната цел на Общинския план за развитие на община Сливен
за периода 2014-2020 г.: Постигане на интегрирано общинско развитие с повишено
качество и стандарт на живот, подобрено състояние на околна среда, активизиране на
териториалното сътрудничество на местно, регионално и международно ниво.
Дефинираната главна цел попада в обхвата на четири приоритетни области:
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ
Всяка от дефинираните приоритетни области се състои от формулирани по йерархичен път
стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Стратегическа цел 1: Реализиране на икономически растеж основан на местния
природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации във водещите
икономически дейности
Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната
икономика.
Специфична цел 1.1.1: Създаване на иновативна среда подкрепяща предприемаческите
инициативи в Община Сливен
Мярка 1.1.1.1.: Подкрепа за инициативи, включително на СГО, насочени към обучения,
преквалификация,

разпространение

на

добри

практики

и

информация

сред

предприемачите и работната сила от Община Сливен
o 2015-2018 г. - проект „Областен информационен център Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Добро управление“ (РИС
139 598,14 лв.). Проектът цели осигуряване функционирането на Областен
информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите
за повишаване информираността на гражданите и популяризиране на
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възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в
Област Сливен, както и популяризиране на добри практики във връзка с
ЕСИФ.
o Областен информационен център - Сливен е сред водещите източници на
информация и консултиране на предприемачите в Общината по отношение на
възможностите за финансиране по оперативните програми, разпространението
на информация за добри практики и съвети при кандидатстването за подкрепа
на бизнеса.
 Проект 1.1.1.1.1.: Организиране на обучения за предприемачество в областта на
земеделието и животновъдството
Проектът се изпълнява посредством дейността на Национална служба за съвети в
земеделието. НССЗ организира обучения и семинари на територията на Община
Сливен в областта на земеделието и животновъдството и за популяризиране на
мерките от ПРСР 2014-2020 г. ТОО-Сливен предоставя безплатно консултации и
обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството,
аграрната икономика и по мерките от ПРСР. По мярка 2 "Консултантски услуги,
услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от
ПРСР 2014- 2020 г., Службата съдейства на земеделските стопани като изготвя
безплатно бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1. "Стартова
помощ за млади земеделски стопани" и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за
развитието на малки стопанства", както и по други подмерки от Тематичната
подпрограма за развитие на малките стопанства.
За разширяване и улесняване достъпа на земеделските стопани до консултантските
услуги на Службата, тя организира изнесени приемни по населени места, където
всеки земеделски стопанин може на място в региона си да подучи актуална
информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в
т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските
райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Към момента на изготвяне на
настоящия доклад, Годишният отчет на НССЗ за 2017 г. все още не е публикуван.
 Проект 1.1.1.1.2.: Организиране на обучения за предприемачество и услуги в областта
на туризма и ВЕИ
 Проект 1.1.1.1.3.: Организиране на обучения и семинари за популяризиране на
мерките на ПРСР
o 2015-2018 г. - проект „Областен информационен център Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Добро управление“ (РИС
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139 598,14 лв.). Проектът цели осигуряване функционирането на Областен
информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите
за повишаване информираността на гражданите и популяризиране на
възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в
Област Сливен, както и популяризиране на добри практики във връзка с
ЕСИФ.
o Политиката се изпълнява и чрез регулярната дейност на НССЗ, включваща
предоставянето на безплатни консултации и обучения на земеделски стопани в
областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и
ПРСР. По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на
стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020
НССЗ изготвя безплатно бизнес планове и заявления за кандидатстване по
подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ (за първия
прием) и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки
стопанства“, както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за
развитие на малките стопанства. Офис – Сливен на Службата традиционно се
откроява като един от най-активните по отношение на изработени и
предоставени информационни материали, както и на проведените консултации
и медийни събития за популяризиране на възможностите за финансиране по
ПРСР.
 Проект 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения съвместно с ВУЗ в областта на устойчив
транспорт и туризъм
 Проект 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения и семинари за популяризиране на
процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“
o 2015-2018 г. - проект „Областен информационен център Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Добро управление“ (РИС
139 598,14 лв.). Проектът цели осигуряване функционирането на Областен
информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите
за повишаване информираността на гражданите и популяризиране на
възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в
Област Сливен, както и популяризиране на добри практики във връзка с
ЕСИФ.
Мярка 1.1.1.2.: Подкрепа за инициативи, вкл. на СГО насочени към опазването на
околната среда, културното наследство и традициите в населените места от Община
Сливен
6

 Проект 1.1.1.2.1.: Подобряване на материално техническата база и капацитета на
общинските културни обекти за съхранение на културното наследство
 Проект 1.1.1.2.2.: Организиране на културни инициативи и събори основани на
нематериалното културно наследство. Съставяне на културен календар.
o Община Сливен изпълнява тази дейност като изготвя ежегодно свой Културен
календар, включващ програма по месеци за отбелязване на разнообразни
национални празници, исторически годишнини, народни обичаи, събори,
фестивали, конкурси и др. Сред постоянните културни инициативи и събори,
основани на нематериалното културно наследство са Празник на мартеницата
и на любителското творчество, Регионален събор на маскарадните игри,
Фолклорен събор „Кермен“, Събор-надпяване на клубовете на пенсионерите
„Карандила пее“, Традиционен фолклорен събор на каракачаните, Фестивал на
стоте войводи и др.
Мярка 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони, логистични паркове и центрове за
развитие в Община Сливен
 Проект 1.1.1.3.1. Проект за създаване на високотехнологичен промишлен парк гр.
Сливен
 Проект 1.1.1.3.2. Публично-частен проект за изграждане на логистичен парк за
контейнери от пристанища Бургас и Текирдаг с интермодален транспорт в гр. Сливен
o Най-голямото турско пристанище в Текирдаг през 2015 г. е завършило първи
етап от голям инвестиционен проект на стойност 450 млн. долара като е
изграден капацитетът на пристанището за обработката на 2,5 млн. контейнера.
Поради размера на инвестицията, проектът е разделен на две фази с планиран
край на втората през 2017 г. Новият капацитет на обекта позволява
акостирането на най-големите товарни кораби в света. От пристанище
Текирдаг планират изграждане на партньорство с Бургаското пристанище,
което обработва товари от Европа. Част от тях, които не могат да бъдат поети в
Бургас, могат да бъдат пренасочвани за обработка в Текирдаг. Дейностите по
проекта с евентуално отношение към Община Сливен предстоят като
съществуващото побратимяване на Сливен и Текирдаг се очаква да
подпомогне реализацията им. – към 2017 г. липсва достъпна информация
дали има развитие по проекта и дали конкретно през 2017 г. е реализирано
нещо с отношение към Сливен.
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 Проект 1.1.1.3.3. Публично-частно партньорство за създаване на бизнес инкубатор на
територията на град Сливен
Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции.
Развитие на партньорства.
Специфична цел 1.2.1: Подобряване на административните услуги за бизнеса и
реализиране на успешни партньорства
Мярка 1.2.1.1.: Създаване на експертен екип към Община Сливен в подкрепа на
местната администрация при реализирането на проекти с инвестиционен характер.
 Проект 1.2.1.1.1: Провеждане на обучение за управление на инвестиционни проекти за
общинска администрация
o 2016-2023 г. - проект „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен
за изпълнение на инвестиционната програма“ с бенефициент Община Сливен,
финансиран по ОП „Региони в растеж“ (РИС 48 716,05 лв.). Ще бъдат
изпълнени инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020 г.", ще бъдат извършени дейностите и функциите на Междинно
звено с цел реализацията на процедурата, като за служителите на общинска
администрация са предвидени програми за обучение и обмен на опит и добри
практики.
 Проект 1.2.1.1.2: Иницииране създаването на организация на предприемачи по
ЗЮЛНЦ с участие на Община Сливен
Мярка 1.2.1.2.: Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на изследванията на
иновативни индустриални продукти, туризма, ВЕИ и биомаса.
 Проект 1.2.1.2.1.: Реализиране на научни изследвания чрез партньорски споразумения
с ВУЗ в областта на иновативни индустриални продукти
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
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енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
 Проект 1.2.1.2.2.: Реализиране на научни изследвания чрез партньорски споразумения
с ВУЗ в областта на ВЕИ и енергията от биомаса
Мярка 1.2.1.3.: Реализиране на инициативи и партньорства със СГО подкрепящи
комуникацията с организации на инвеститори и работодатели
 Проект 1.2.1.3.1.: Участие в национални изложения, конференции и консултации в
секторите индустрия и транспорт
 Проект 1.2.1.3.2.: Участие в национални изложения, конференции и консултации в
секторите алтернативен туризъм и ВЕИ
Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм и
транспорт.
Специфична

цел

1.3.1:

Оползотворяване

на

съществуващият

потенциал

за

алтернативни форми на туризъм и транспорт
Мярка 1.3.1.1.: Подкрепа за проекти създаващи условия за включване в туристически
маршрути на защитени и културни обекти на територията на Община Сливен
 Проект 1.3.1.1.1.: Изграждане, оборудване и организиране на дейността на Общински
туристически и информационен център в местността „Карандила“
o Понастоящем, Дирекция на Природен Парк „Сините Камъни“ разполага с два
информационно-посетителски центрове - „Хайдушка пътека“ и „Карандила“.
Те изпълняват дейности по представяне на защитената територия, повишаване
познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието, за
разбиране проблемите по опазване на природната среда и подпомагане на
посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни
дейности. В центровете могат да се закупят информационни материали,
брошури, туристически указатели и книги, каталози и картички, туристически
карти, видеокасети, CD, сувенири, както и да се направят резервации за
настаняване в хотелите и почивни бази на територията на парка и Община
Сливен. В информационно-посетителските центрове се поставя печат за 100-те
национални туристически обекта.
 Проект 1.3.1.1.2.: Съвместен проект с ВУЗ или БАН за изграждане на посетителски и
изследователски природонаучен център и музей в местността „Карандила“ с достъп за
туристически посещения
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 Проект 1.3.1.1.3.: Разработване на схеми, маршрутизиране и изграждане на
веломаршрути, екопътеки, заслони и друга прилежаща инфраструктура в местността
Карандила
 Проект 1.3.1.1.4.: Разработване на система за електронни резервации за алтернативен
туризъм /вело и природно познавателен/ в Община Сливен
o Сайтът www.infotourism.sliven.bg на Туристическия информационен център на
Сливен притежава богата и практически насочена към нуждите на туристите
информация за културно-историческото наследство на Общината, за текущите
събития, местата за настаняване, природните забележителности, местните
атракции и дори предложения за организация на тиймбилдинги в Сливен.
Местните хотели са представени със снимки и информация като са
предоставени и техните контакти за резервация. Природните забележителности
– местността „Сините камъни“ и Сливенски минерални бани също са
изложени, заедно с интересни карти на растителните и животински видове,
които могат да бъдат открити в парка и подробна информация за състава и
лечебните ползи от минералната вода на баните.
Мярка 1.3.1.2.: Подкрепа на инициативи за обновление и добавяне на стойност към
природни и културни обекти на територията на Община Сливен с туристическа
значимост
o 2017-2019 г. - проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Региони в растеж“ (РИС 769 968,85 лв.). Проектът предвижда рехабилитация и благоустрояване на
поречията на р. Асеновска и на обществени озеленени площи за широко
ползване и междублокови пространства в кв. "Република" - алейна мрежа и
алеи за велосипеди, изграждане на детски площадки, мултифункционално
спортно игрище и фитнес на открито, малък паркинг, обществена тоалетна,
поставяне на алейно и градинско осветление, озеленяване на площи и монтаж
на охранителни камери.
 Проект 1.3.1.2.1.: Картотекиране, обследване, изготвяне на инфоматериали и
изработване на маршрути на туристическите обекти в Община Сливен в синхрон с
възможностите за транспорт
 Проект 1.3.1.2.2.: Проект за създаване, организиране и пазарно онлайн предлагане на
комбинирани туристически пакети (20 броя пакета) за алтернативен туризъм и
транспорт на територията на Община Сливен
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 Проект 1.3.1.2.3.: Проект с партньорство с ВУЗ или БАН за археологическо
проучване, социализация и експониране като паметници на културата с национално
значение на тракийските могили на територията на Община Сливен.
o Август 2017 г. - Археолози от Националния археологически институт при БАН
извършиха разкопки в гр. Кермен край Сливен и откриха ценни находки раннохристиянска базилика и вила от римски произход. Според археолозите, в
същия район са разположени четири села от римския период. Проучванията са
започнати през 2016 г. Край Кермен са намерени и 18 гроба, като очакването е
техният брой да надмине 300 бр. На няколко метра от открития християнски
храм се намира вила с двор над 7-8 декара, която е разполагала с многостайна
жилищна част. Разкопките са продължили 20 дни, финансирането е в размер на
13 хил. лв. като по-голямата част от нея е предоставена от Министерство на
културата. За да се улесни достъпа за туристите е предвидено изграждането на
отбивка от магистрала Тракия към Кермен. Очаква се археологическите
проучвания в района да продължат и през 2018 г.
o Септември

2017

г.

-

археологически

разкопки

в

късноантичната

и

средновековна крепост „Туида“ край гр. Сливен. В тях се включиха археолози
и реставратори от Регионалния исторически музей. Научната цел бе да се
проучи допълнително административната сграда, която се намира в
централната част на крепостта.
 Проект 1.3.1.2.4.: Публично-частен проект със СГО за популяризиране на Община
Сливен като туристическа дестинация
Мярка 1.3.1.3.: Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на
туристически атракциони и анимации с висока добавена стойност
 Проект 1.3.1.3.1. Публично-частен проект за изграждане на аквапарк Сливен в
рамките на „Сливенски минерални бани“ като туристическа дестинация
o Сливенски минерални бани са разположени в землището на село Злати войвода
като материално-техническата база на баните включва балнеолечебници,
почивни станции и плувни басейни, но аквапарк все още не е изграден. Такъв
функционира в гр. Сливен в близост до градската градина - Аквапарк
„Сливен“.
 Проект 1.3.1.3.2.: Публично-частен проект за изграждане на Балнеоложки и
рехабилитационен здравен център в рамките на „Сливенски минерални бани“
o Към

момента в

Сливенски

минерални бани

продължава да работи

съществуващата отдавна почивна станция „Жива Вода“, която понастоящем се
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стопанисва от туроператора „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД.
Почивната станция е специализирана в рехабилитационните и балнеолечебни
процедури при чревни и чернодробно - жлъчни заболявания, увреждания на
опорно-двигателния апарат и заболявания на периферната нервна система.
Станцията предлага два басейна с минерална вода, физиотерапия, балнеология
и сауна и работи по програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация на
осигурените лица и лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
(по Закона за ветераните от войните).
 Проект 1.3.1.3.3.: Публично-частен проект за реконверсия на летище Сливен в
мултифункционален спортен комплекс за екстремни спортове и състезания
Мярка 1.3.1.4.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на достъпа
до информация за туристическото предлагане в Общината
 Проект 1.3.1.4.1.: Публично-частен проект за създаване на виртуален уеб базиран
туристически информационен център и разработване на мобилни приложения
популяризиращи обектите и маршрутите в Община Сливен
o Сайтът www.infotourism.sliven.bg на Туристическия информационен център на
Сливен притежава богата и практически насочена към нуждите на туристите
информация за културно-историческото наследство на Общината, за текущите
събития, местата за настаняване, природните и културни забележителности и
маршрутите, местните атракции и бизнеса, като дори съдържа и предложения
за организация на тиймбилдинги в Сливен. Сайтът се обновява регулярно и е
изграден с три еднакви версии на български, английски и руски език и
предлага множество линкове към сайтове за допълнителна информация за
заинтересованите.
Мярка 1.3.1.5.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на
транспорта и транспортната достъпност
o 2017-2019 г. - проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Региони в растеж“ (РИС 769 968,85 лв.). Проектът предвижда рехабилитация и благоустрояване на
поречията на р. Асеновска и на обществени озеленени площи за широко
ползване и междублокови пространства в кв. "Република" - алейна мрежа и
алеи за велосипеди, изграждане на детски площадки, мултифункционално
спортно игрище и фитнес на открито, малък паркинг, обществена тоалетна,
поставяне на алейно и градинско осветление, озеленяване на площи и монтаж
на охранителни камери.
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 Проект 1.3.1.5.1.: Проект за интегриран градски транспорт на град Сливен и
информационна GPS система
o 2017-2021 г. - проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Региони в растеж“ (РИС 5
083 932,63 лв. и съфинансиране от бенефициента 2 272 869,20 лв., общо 7 356
801,83 лв.). Основната дейност на проекта е цялостното подновяване на
автобусния парк, чрез закупуване на дизелови автобуси. Внедряването на
Интегрирана билетна система с билети за еднократно пътуване, билети за
пътуване според продължителността му и абонаментни карти цели улесняване
на гражданите и водачите.
Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие
Специфична цел 1.4.1: Повишаване на добавената стойност от земеделските и горски
продукти
Мярка 1.4.1.1.: Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи средата на пазарно
предлагане на земеделски и животински продукти
 Проект 1.4.1.1.1.: Публично-частен проект за изграждане на организиран пазар за
пресни земеделски стоки, бензиностанция, ТИР паркинг и ресторант в землището на
град Кермен
Мярка

1.4.1.2.:

Подкрепа

за

проекти

оптимизиращи

земеползването

в

нископродуктивни терени, чрез залесяване и други лесоустройствени мероприятия.
 Проект 1.4.1.2.1.: Проект за почистване, презалесяване и създаване на депа за
съхранение на дървесина за поддръжка коритата на реките в Община Сливен
Мярка 1.4.1.3.: Подкрепа за проекти насочени към развитие на оранжерийно
зеленчукопроизводство, трайни насаждения и култури с нови приложения.
 Проект 1.4.1.3.1.: Публично-частен проект между зеленчукопроизводители и Община
Сливен за изграждане на модерен масив за интензивно зеленчукопроизводство
Мярка 1.4.1.4.: Подкрепа за проекти повишаващи модернизацията на земеделските
стопанства
 Проект 1.4.1.4.1.: Проект за обучения по мерките на ПРСР
o 2015-2018 г. - проект „Областен информационен център Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Добро управление“ (РИС
139 598,14 лв.). Проектът цели осигуряване функционирането на Областен
информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите
за повишаване информираността на гражданите и популяризиране на
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възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в
Област Сливен, както и популяризиране на добри практики във връзка с
ЕСИФ.
o Политиката се изпълнява и чрез регулярната дейност на НССЗ, включваща
предоставянето на безплатни консултации и обучения на земеделски стопани в
областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и
ПРСР. По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на
стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020
НССЗ изготвя безплатно бизнес планове и заявления за кандидатстване по
подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ (за първия
прием) и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки
стопанства“, както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за
развитие на малките стопанства. Офис – Сливен на Службата традиционно се
откроява като един от най-активните по отношение на изработени и
предоставени информационни материали, както и на проведените консултации
и медийни събития за популяризиране на възможностите за финансиране по
ПРСР.
 Проект 1.4.1.4.2.: Проект за водохващания от реките за осигуряване на напояване
Мярка 1.4.1.5.: Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски организации насочени към
трансфер на технологии и „ноу-хау“ в областта на биологичното земеделие
 Проект

1.4.1.5.1.:

Публично-частен

проект

между

организация

земеделски

производители, ВУЗ и Община Сливен за създаване на център за обучения, обмен на
технологии и добри практики в земеделието

Индикатори
Табл. 1 Индикатори по приоритетна област 1
Индикатор
Брой изпълнени проекти за насърчаване на
предприемачеството и инвестициите

Постигната стойност
2017 г.
35

Брой МСП, получили информационно-консултантски
услуги

4

Брой местни предприятия, получили финансиране чрез
схеми за безвъзмездна помощ за стартиращи
предприемачи

0

Брой местни предприятия, получили финансиране чрез

15
14

гаранционни схеми и финансови инструменти за
стартиращи предприемачи и съществуващи МСП
Общ размер на полученото от местните стартиращи
предприемачи и съществуващи МСП безвъзмездно
финансиране по финансовите схеми

11 103 183 лв.

Общ размер на получено от местните стартиращи
предприемачи и съществуващи МСП финансиране
обезпечено от гаранции, предоставени от гаранционни
схеми и фондове

Няма информация

Брой местни фирми, обхванати от новосъздаден(и)
клъстери(и)

Няма информация

Брой на бизнес форумите проведени на територията на
Община Сливен в подкрепа на изграждането на бизнес
мрежи и клъстери

Няма информация

Брой реализирани проекти за публично-частни
партньорства
Площ на реконструираната пътна инфраструктура в
производствените зони (кв.м.)
Брой нови ПУП в производствените зони

0
7400
10

Брой реализирани проекти за производство на енергия от
ВЕИ

0

Брой реализирани проекти за производство на енергия от
когенерация

0

Брой реализирани проекти за подобряване на енергийната
ефективност на производствени сгради, процеси и/или
инсталации

18

Брой реализирани проекти в подкрепа на местни занаяти и
производства

1

Брой реализирани иновативни проекти създали „полезен
модел” или „патент”

2

Брой на сключените партньорства между местни
предприятия, университети и научно-изследователски
институции и лаборатории

1

Брой новосъздадени добри практики за устойчив туризъм

Няма информация

Брой на новосъздадените места за настаняване в туризма

2 къщи за гости с 18
места за настаняване

Брой на разработените и пазарно предлагани регионални
туристически пакети

0

Брой новосъздадени индустриални паркове

0

Брой новосъздадени/реновирани сгради - общинска
собственост
Площ на новосъздадените/реновирани сгради - общинска
собственост (кв.м.)

13
Няма информация
15

Брой туристически атракции, създадени или реновирани и
експонирани

0

Брой новоразработени туристически продукти на
територията на Общината

0

Брой обучени предприемачи и служители на общинската
администрация

2

Темп на нарастване на оборотите на стопанските субекти в
Общината (в лв. и %)

Няма информация

Темп на нарастване на данъчните приходи на Общината (в
лв. и %)

нарастване с 15 хил.
лева

Брой новосъздадени земеделски организации по реда на
ЗЗД или ЗЮЛНЦ

0

Брой на фермите в които се реализира биологично
земеделие

49

Брой на реализираните проекти за опазване на околната
среда

1

Брой на реализираните лесоустройствени проекти

4

Брой изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството и инвестициите
 Проектите за насърчаване на предприемачеството и инвестициите в Община Сливен
през 2017 г. са общо 35 на брой:
o 2015-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет на „Джоди1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари“ с бенефициент „Джоди–1“
ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 550 119
лв. и съфинансиране от бенефициента 370 000 лв., общо 920 119 лв.). Фирмата
произвежда панталони и по проекта е извършена модернизация на машинния
парк на фирмата като е постигната икономия на енергия и е увеличен
производствения капацитет.
o 2015-2017 г. - проект „Инвестиция в капацитет за производство по поръчка на
уникални дизайнерски мебели за баня за холандския и европейски пазар“ с
бенефициент

„Гурцов“

ООД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 257 961,04 лв. и съфинансиране от бенефициента
110 820,90 лв., общо 368 781,94 лв.). Като резултат от закупуването на ДМА по
проекта са подобрени

производствените процеси,

добавени

са нови

характеристики на съществуващите продукти и са внедрени нови технологии
за подобряване на ресурсната ефективност.
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o 2015-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет на „Колев и
Колев“ ООД за производство на детски ортопедични обувки“ с бенефициент
„Колев

и

Колев“

ООД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 415 259,02 лв. и съфинансиране от бенефициента
313 064,65 лв., общо 728 323,67 лв.). Закупено е оборудване, необходимо за
оптимизиране производствения процес по създаване на детски ортопедични
обувки като внедрените технологии спомагат за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес.
o 2015-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в „Пармаш“
АД“ с бенефициент „Пармаш“ АД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС 633 132,60 лв. и съфинансиране от бенефициента
437 422,48 лв., общо 1 070 555,08 лв.). В резултат от проекта са закупени нови
производствени машини, притежаващи по-високи технологични възможности
и производителност в сравнение с използваните, чрез които значително се
намалява количеството ел. енергия за производството на единица продукция.
o 2015-2018 г. - проект „Областен информационен център Сливен“ с
бенефициент Община Сливен, финансиран по ОП „Добро управление“ (РИС
139 598,14 лв.). Проектът цели осигуряване функционирането на Областен
информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите
за повишаване информираността на гражданите и популяризиране на
възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в
Област Сливен, както и популяризиране на добри практики във връзка с
ЕСИФ.
o 2016-2017 г. - проект „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“ с бенефициент
„Балдис“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
74 160,27

лв.). В резултат от проекта се постига разширяване на

производствения капацитет чрез закупуване на оборудване и разкриване на
нови работни места
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в „Бетаком“
ООД“ с бенефициент „Бетаком“ ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС 467 037,50 лв. и съфинансиране от бенефициента
200 740,50 лв., общо 667 778 лв.). По проекта са закупени дървообработващи
машини с по-високи технологични възможности и производителност в
сравнение с наличните във фирмата, които водят и до намаляване на
консумацията на енергия.
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o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и
повишаване конкурентоспособността на „Булхим“ ЕАД“ с бенефициент
„Булхим“ ЕАД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС
278 407,50 лв. и съфинансиране от бенефициента 149 979,90 лв., общо 428
387,4 лв.). Посредством проекта се постига инвестиция в ДМА за максимално
заменяне на ръчния труд с машини, директен износ към страни от ЕС,
повишаване на производствения капацитет и ресурсната ефективност на
предприятието, разнообразяване асортимента.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в
„Джовани“ ЕООД чрез инвестиции в нови машини“ с бенефициент „Джовани“
ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 524
654,67 лв. и съфинансиране от бенефициента 438 472 лв., общо 963 126,67 лв.).
Проектът включва закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и
съоръжения, нужни за работата на мебелното предприятие. Оптимизирани са
производствените разходи и ресурсната ефективност, намален е разхода на
енергия за обработка на единица детайл.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване конкурентоспособността на „Ди Джи Ер
Интернешънъл“ ЕООД посредством внедряване на нови технологии за
подобряване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната
ефективност и ефикасност“ с бенефициент „Ди Джи Ер Интернешънъл“ ЕООД,
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - 239 863,20 лв.
и съфинансиране от бенефициента от 399 772 лв., общо 639 635,2 лв.).
Внедряване на нови технологии за подобряване на производствения капацитет
и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност, за подобряване
качеството на произвежданата продукция, както и за добавяне на нови
характеристики на продуктовия асортимент. Вследствие от новите технологии
разходът на електроенергия е намален.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване
на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“ с бенефициент „Коркос“ ООД,
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 770 765, 99 лв. и
съфинансиране от бенефициента 514 156 лв., общо 1 284 921,99 лв.). В
следствие от закупуването на ДМА по проекта са подобрени производствените
процеси, разнообразен е асортимента от продукти и е подобрена ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес, вкл. е намалено
количеството на използваната енергия.
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o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и въвеждане
на нови продукти в „Маги“ ЕООД“ с бенефициент „Маги“ ЕООД, финансиран
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне
на настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 282 800 лв. и съфинансиране от бенефициента от 121 200 лв.,
общо 404 000 лв.). Предвижда се закупуване и въвеждане в експлоатация на
автоматични машини за производство на РЕТ опаковки, които ще доведат до
по-ниския разход на енергия и по този начин ще направят производствения
процес по-ефективен и ефикасен.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и
ресурсната ефективност на „Мебеллукс“ АД, гр. Сливен“ с бенефициент
„Мебеллукс“ АД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
(РИС 250 566,20 лв. и съфинансиране от бенефициента 209 915,33 лв., общо
460 481,53 лв.). Осъществяват се инвестиции в дълготрайни материални активи
за подобряване на производствения процес на предприятието. Всички
предвидени за закупуване съоръжения представляват оборудване с висок
енергиен клас, което осигурява намаляване на количеството потребявана
електрическа енергия за производството на единица изделие.
o 2016-2017 г. - проект „Строители на своето бъдеще“ с бенефициент „Прогрес
Билд“ ООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
122 668,87 лв.). По проекта са разкрити нови работни места и е осигурено
професионално обучение за новоназначените.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в
„Техноджи“ ЕООД“ с бенефициент „Техноджи“ ЕООД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 229 873,00 лв. и съфинансиране от
бенефициента 98 700,00 лв., общо 328 573 лв.). Основна цел на проекта е
повишаването на производствения капацитет и експортния потенциал на
фирмата

чрез

закупуване

на

ново

ДМА.

Новото

оборудване

е

енергоспестяващо.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване на технологичния (производствен)
капацитет и засилване на експортния потенциал на "Найкомс" ЕООД“ с
бенефициент

"Найкомс"

ЕООД“,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС - 470 620,50 лв.). Проектът включва дейности за
подобряване на технологичните (производствени) процеси, за добавяне на нови
характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги, за
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внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес.
o 2016-2018 г. - проект „Създаване на устойчиви нови работни места за по-добро
бъдеще в „Сливен-Нет“ ООД“ с бенефициент „Сливен-Нет“ ООД, финансиран
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 46 384,00 лв.). По проекта се
създават нови устойчиви работни места и се закупува специализирано
оборудване.
o 2016-2018 г. - проект „Нови работни места в „Джоди-1“ ЕООД“ с бенефициент
„Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
182 769,76 лв.). Осигурена е заетост на безработни/неактивни лица и е
закупено шивашко оборудване, необходимо за работата им.
o 2016-2018 г. - проект „Нови възможности за заетост в „Смуглер“ ЕООД“ с
бенефициент „Смуглер“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ (РИС 68 610,19 лв.). Като резултат от проекта ще бъдат създадени
нови работни места, новоназначените ще бъдат включени в обучение за
професионална квалификация и ще бъде закупено допълнително оборудване, с
което ще се осигури заетост на новонаетите лица.
o 2016-2018 г. - проект „Тандем 13“ ЕООД създава 45 нови работни места с цел
стимулиране на дългосрочната заетост в Община Сливен“ с бенефициент
„Тандем 13“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
257 734,50 лв.). Предвидено е осигуряване на заетост на неактивни и/или
безработни лица и оборудване на техните работни места.
o 2017-2018 г. - проект „Надграждане качеството на работните места в
„Тетбрюле 2“ ООД“ с бенефициент „Тетбрюле 2“ ООД, финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ (РИС - 34 444,45 лв.). Въвежда се
интегрирана система за управление на човешките ресурси, осигуряват се
безопасни и здравословни условия на труд и се създават социални придобивки.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване на управленския капацитет в „Аланни“ с
бенефициент „Аланни 2011“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“

(РИС

-

151 200,00

лв.

и

съфинансиране

от

бенефициента от 165 000 лв., общо 316 200 лв.). Проектът предвижда
внедряване и сертифициране на международно признати стандарти за
управление на качеството, на околната среда и интернет-базирана ERP система
с включен Модул за управление на отпадъците от дейността.
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o 2017-2018 г. - проект „Подобряване на качеството на работните места във ВиК
Сливен“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС - към момента на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 288 470,59 и съфинансиране от бенефициента 72 117,67 лв.,
общо 360 588,26 лв.). Въвежда се система за управление на човешките ресурси,
осигуряват се безопасни и здравословни условия на труд, социални
придобивки и достъп за хора с увреждания.
o 2017-2018 г. - проект „Джоди-1“ ЕООД внедрява в производството си
иновативен продукт – мултифункционално яке Джоди“ с бенефициент
„Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
(РИС - 814 843,50 лв. и съфинансиране от бенефициента от 561 970 лв., общо 1
376 813,5 лв.). Проектът предвижда внедряване на нов пазарен сегмент облекла за алтернативен туризъм чрез мултифункционално яке Джоди. За
целта ще бъде закупено високо технологично производствено оборудване и ще
бъде разработено пазарно проучване за позициониране на целевите пазари.
o 2017-2018 г. - проект „Внедряване на иновативен процес в „Е. Миролио“ ЕАД“
с бенефициент „Е. Миролио“ ЕАД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от
848 700,00 лв. и съфинансиране от бенефициента от 1 980 300,00 лв., общо 2
829 000 лв.). По проектът ще бъде внедрен иновативен двоен тъкан плат,
предназначен за защитно облекло, с памучно лице за текстилно струйно
печатане и вълнено опако (обект на защита от подадена заявка за полезен
модел), представляващ новост в световен мащаб.
o 2017-2018 г. - проект „Труд и здраве в „ЕС Експрес 2000“ ЕООД“ с
бенефициент „ЕС Експрес 2000“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ (РИС 27 380 лв.). В резултат от проекта ще бъде въведена
системи за развитие на човешките ресурси, ще бъдат осигурени средства за
колективна защита и проведено обучение на работниците и служителите за
безопасност.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и
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конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
o 2017-2018 г. - проект „Инвестиции за разширяване на управленския капацитет
в „Смуглер“ ЕООД “ с бенефициент „Смуглер“ ЕООД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 108 500 лв. и съфинансиране от бенефициента от 46 500 лв.,
общо 155 000 лв.). В рамките на проектното предложение ще бъдат въведени и
сертифицирани нови за организацията системи за управление според
изискванията на международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Планирано
е и закупуване на специализирано софтуерно приложение за проектиране на
мебели, което да подпомогне внедряването и сертифицирането на ISO
9001:2015.
o 2017-2018 г. - проект „Въвеждане на енергоефективно производствено
оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на "Джоди-1“ ЕООД“
с бенефициент "Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 820
373,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 522 665,60 лв., общо 1 343 039
лв.). Фирмата ще инвестира в енергоефективно оборудване за намаляване на
производствените разходи и постигане на по-висока производителност.
Предвидена е подмяна на остаряло оборудване за шиене и гладене и
използване на консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система
за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO
50001.
o 2017-2018 г. - проект „Модернизация на съществуващо предприятие за
рибопреработка“ с бенефициент "Фишком" ООД, финансиран по „Програма за
морско дело и рибарство“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия
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доклад изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП
от 210 239,54 лв. и съфинансиране от бенефициента от 214 235,04 лв., общо
424 474,58 лв.). Планираната инвестицията е насочена към модернизацията на
съществуващото предприятие в гр. Сливен и включва дейности по закупуване,
доставка и въвеждане в експлоатация на нови машини и оборудване,
закупуване на транспортно средство, въвеждане на системи за безопасни
условия на труд и опазване на околната среда и водите посредством които ще
се достигане съответствие с международно признати стандарти – BS OHSAS
18001 и ISO 14001, включително третиращ и отпадъчния продукт.
o 2017-2019 г. - проект „Повишаване на енергийната ефективност в "БиофармИнженеринг"АД“ с бенефициент "Биофарм-Инженеринг"АД, финансиран по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 2 498 086,45 лв. и съфинансиране от бенефициента от 2 498
086,45 лв., общо 4 996 172,9 лв.). Предвидена е обновяване на оборудване за
разливане на ваксини, което ще позволи пречистване на използваната вода с
помощта на филтри за ефективно използване на природните ресурси. Проекта
включва и система за утилизиране на отпадна топлина, закупуване на
автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и
въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност
на "Булхим" ЕАД“ с бенефициент "Булхим "ЕАД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 295 449,99
621,42 лв., общо

лв. и съфинансиране от бенефициента от 126

422 071,41 лв.). По проекта ще бъдат реализирани

енергоефективни мерки, с цел постигане на устойчив растеж и повишаване
конкурентоспособността на дружеството чрез инвестиции в ново оборудване закупуване и въвеждане в експлоатация на нова електрическа пещ за
термообработка на метали както и въвеждането на автоматизирана система за
мониторинг на енергопотреблението. В рамките на проекта ще бъдат
осъществени и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт - ISO 50001.
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o 2017-2019 г. - проект „Подобряване на енергийната ефективност в "Гурцов"
ООД“ с бенефициент "Гурцов" ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 381
388,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 158 763,60 лв., общо 540 152
лв.). С цел подобряване на енергийната ефективност при производството на
мебели за баня, по настоящия проект ще бъде закупено енергийно ефективно
оборудване, ще бъде изградена автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението, ще бъде извършено сертифициране на система за
енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Повишаване на енергийната ефективност в "Коркос"
ООД“ с бенефициент "Коркос" ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 1
499 277,30 лв. и съфинансиране от бенефициента от 987 980,70 лв., общо 2 487
258 лв.). Проектът предвижда закупуване на ДМА, препоръчан като мярка от
извършено обследване за енергийна ефективност - Автоматизирана линия за
производство на плотове. Тя ще увеличи производствения капацитет, ще
повиши енергийната ефективност на производството и предприятието, ще
засили експортния потенциал и ще осигури прецизни производствени
параметри.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
на "Марива ПИ" ЕООД“ с бенефициент "Марива ПИ" ЕООД, финансиран по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 734 880,00 лв. и съфинансиране от бенефициента от 303
420,00 лв., общо

1 038 300 лв.). Проектът е насочен към повишаване

капацитета на съществуващ стопански обект със закупуване и пускане в
употреба на енергоефективно оборудване, въвеждане и сертифициране на
Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN
ISO 50001.
Брой МСП, получили информационно-консултантски услуги
 Малките и средни предприятия, които са получили информационно-консултантски
услуги като част от свои проекти през 2017 г. са 4 бр.:
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o 2016-2017 г. - проект „Строители на своето бъдеще“ с бенефициент „Прогрес
Билд“ ООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
122 668,87 лв.). По проекта са разкрити нови работни места и е осигурено
професионално обучение за новоназначените.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
o 2017-2018 г. - проект „Въвеждане на енергоефективно производствено
оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на "Джоди-1“ ЕООД“
с бенефициент "Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 820
373,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 522 665,60 лв., общо 1 343 039
лв.). Фирмата ще инвестира в енергоефективно оборудване за намаляване на
производствените разходи и постигане на по-висока производителност.
Предвидена е подмяна на остаряло оборудване за шиене и гладене и
използване на консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система
за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO
50001.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност
на "Булхим" ЕАД“ с бенефициент "Булхим" ЕАД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 295 449,99
621,42 лв., общо

лв. и съфинансиране от бенефициента от 126

422 071,41 лв.). По проекта ще бъдат реализирани
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енергоефективни мерки, с цел постигане на устойчив растеж и повишаване
конкурентоспособността на дружеството чрез инвестиции в ново оборудване закупуване и въвеждане в експлоатация на нова електрическа пещ за
термообработка на метали както и въвеждането на автоматизирана система за
мониторинг на енергопотреблението. В рамките на проекта ще бъдат
осъществени и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт - ISO 50001.
Брой местни предприятия, получили финансиране чрез схеми за безвъзмездна помощ за
стартиращи предприемачи
 През 2017 г. не са отчетени местни предприятия, получили БФП за стартиращи
предприемачи в Община Сливен.
Брой местни предприятия, получили финансиране чрез гаранционни схеми и
финансови инструменти за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП
 Липсва информация за предприятия, получили финансиране чрез гаранционни схеми
и финансови инструменти.
Общ размер на полученото от местните стартиращи предприемачи и съществуващи
МСП безвъзмездно финансиране по финансовите схеми
 Общият

размер

на

полученото

от

местните

стартиращи

предприемачи

и

съществуващи МСП безвъзмездно финансиране по финансовите схеми по действащи
проекти към 2017 г. в Община Сливен е 11 103 183 лв.:
o 2015-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет на „Джоди1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари“ с бенефициент „Джоди–1“
ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 550 119
лв. и съфинансиране от бенефициента 370 000 лв., общо 920 119 лв.). Фирмата
произвежда панталони и по проекта е извършена модернизация на машинния
парк на фирмата като е постигната икономия на енергия и е увеличен
производствения капацитет.
o 2015-2017 г. - проект „Инвестиция в капацитет за производство по поръчка на
уникални дизайнерски мебели за баня за холандския и европейски пазар“ с
бенефициент

„Гурцов“

ООД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 257 961,04 лв. и съфинансиране от бенефициента
110 820,90 лв., общо 368 781,94 лв.). Като резултат от закупуването на ДМА по
проекта са подобрени

производствените процеси,

добавени

са нови

характеристики на съществуващите продукти и са внедрени нови технологии
за подобряване на ресурсната ефективност.
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o 2015-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет на „Колев и
Колев“ ООД за производство на детски ортопедични обувки“ с бенефициент
„Колев

и

Колев“

ООД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 415 259,02 лв. и съфинансиране от бенефициента
313 064,65 лв., общо 728 323,67 лв.). Закупено е оборудване, необходимо за
оптимизиране производствения процес по създаване на детски ортопедични
обувки като внедрените технологии спомагат за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес.
o 2015-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в „Пармаш“
АД“ с бенефициент „Пармаш“ АД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС 633 132,60 лв. и съфинансиране от бенефициента
437 422,48 лв., общо 1 070 555,08 лв.). В резултат от проекта са закупени нови
производствени машини, притежаващи по-високи технологични възможности
и производителност в сравнение с използваните, чрез които значително се
намалява количеството ел. енергия за производството на единица продукция.
o 2016-2017 г. - проект „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“ с бенефициент
„Балдис“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
74 160,27

лв.). В резултат от проекта се постига разширяване на

производствения капацитет чрез закупуване на оборудване и разкриване на
нови работни места
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в „Бетаком“
ООД“ с бенефициент „Бетаком“ ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС 467 037,50 лв. и съфинансиране от бенефициента
200 740,50 лв., общо 667 778 лв.). По проекта са закупени дървообработващи
машини с по-високи технологични възможности и производителност в
сравнение с наличните във фирмата, които да доведат и до намаляване на
консумацията на енергия.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и
повишаване конкурентоспособността на „Булхим“ ЕАД“ с бенефициент
„Булхим“ ЕАД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС
278 407,50 лв. и съфинансиране от бенефициента 149 979,90 лв., общо 428
387,4 лв.). Посредством проекта се постига инвестиция в ДМА за максимално
заменяне на ръчния труд с машини, директен износ към страни от ЕС,
повишаване на производствения капацитет и ресурсната ефективност на
предприятието, разнообразяване асортимента.
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o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в
„Джовани“ ЕООД чрез инвестиции в нови машини“ с бенефициент „Джовани“
ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 524
654,67 лв. и съфинансиране от бенефициента 438 472 лв., общо 963 126,67 лв.).
Проектът включва закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и
съоръжения, нужни за работата на мебелното предприятие. Оптимизирани са
производствените разходи и ресурсната ефективност, намален е разхода на
енергия за обработка на единица детайл.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване конкурентоспособността на „Ди Джи Ер
Интернешънъл“ ЕООД посредством внедряване на нови технологии за
подобряване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната
ефективност и ефикасност“ с бенефициент „Ди Джи Ер Интернешънъл“ ЕООД,
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - 239 863,20 лв.
и съфинансиране от бенефициента от 399 772 лв., общо 639 635,2 лв.).
Внедряване на нови технологии за подобряване на производствения капацитет
и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност, за подобряване
качеството на произвежданата продукция, както и за добавяне на нови
характеристики на продуктовия асортимент. Вследствие от новите технологии
разходът на електроенергия е намален.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване
на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“ с бенефициент „Коркос“ ООД,
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 770 765, 99 лв. и
съфинансиране от бенефициента 514 156 лв., общо 1 284 921,99 лв.). В
следствие от закупуването на ДМА по проекта са подобрени производствените
процеси, разнообразен е асортимента от продукти и е подобрена ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес, вкл. е намалено
количеството на използваната енергия.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и въвеждане
на нови продукти в „Маги“ ЕООД“ с бенефициент „Маги“ ЕООД, финансиран
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне
на настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 282 800 лв. и съфинансиране от бенефициента от 121 200 лв.,
общо 404 000 лв.). Предвижда се закупуване и въвеждане в експлоатация на
автоматични машини за производство на РЕТ опаковки, които да доведат до
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по-ниския разход на енергия и по този начин да направят производствения
процес по-ефективен и ефикасен.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и
ресурсната ефективност на „Мебеллукс“ АД, гр. Сливен“ с бенефициент
„Мебеллукс“ АД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
(РИС 250 566,20 лв. и съфинансиране от бенефициента 209 915,33 лв., общо
460 481,53 лв.). Осъществени са инвестиции в дълготрайни материални активи
за подобряване на производствения процес на предприятието. Всички
предвидени за закупуване съоръжения представляват оборудване с висок
енергиен клас, което осигурява намаляване на количеството потребявана
електрическа енергия за производството на единица изделие.
o 2016-2017 г. - проект „Строители на своето бъдеще“ с бенефициент „Прогрес
Билд“ ООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
122 668,87 лв.). По проекта са разкрити нови работни места и е осигурено
професионално обучение за новоназначените.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в
„Техноджи“ ЕООД“ с бенефициент „Техноджи“ ЕООД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 229 873,00 лв. и съфинансиране от
бенефициента 98 700,00 лв., общо 328 573 лв.). Основна цел на проекта е
повишаването на производствения капацитет и експортния потенциал на
фирмата

чрез

закупуване

на

ново

ДМА.

Новото

оборудване

е

енергоспестяващо.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване на технологичния (производствен)
капацитет и засилване на експортния потенциал на "Найкомс" ЕООД“ с
бенефициент

"Найкомс"

ЕООД“,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС - 470 620,50 лв.). Проектът включва дейности за
подобряване на технологичните (производствени) процеси, за добавяне на нови
характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги, за
внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес.
o 2016-2018 г. - проект „Създаване на устойчиви нови работни места за по-добро
бъдеще в „Сливен-Нет“ ООД“ с бенефициент „Сливен-Нет“ ООД, финансиран
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 46 384,00 лв.). По проекта се
създават нови устойчиви работни места и се закупува специализирано
оборудване.
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o 2016-2018 г. - проект „Нови работни места в „Джоди-1“ ЕООД“ с бенефициент
„Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
182 769,76 лв.). Осигурена е заетост на безработни/неактивни лица и е
закупено шивашко оборудване, необходимо за работата им.
o 2017-2018 г. - проект „Джоди-1“ ЕООД внедрява в производството си
иновативен продукт – мултифункционално яке Джоди“ с бенефициент
„Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
(РИС - 814 843,50 лв. и съфинансиране от бенефициента от 561 970 лв., общо 1
376 813,5 лв.). Проектът предвижда внедряване на нов пазарен сегмент облекла за алтернативен туризъм чрез мултифункционално яке Джоди. За
целта ще бъде закупено високо технологично производствено оборудване и ще
бъде разработено пазарно проучване за позициониране на целевите пазари.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
o 2016-2018 г. - проект „Нови възможности за заетост в „Смуглер“ ЕООД“ с
бенефициент „Смуглер“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ (РИС 68 610,19 лв.). Като резултат от проекта ще бъдат създадени
нови работни места, новоназначените ще бъдат включени в обучение за
професионална квалификация и ще бъде закупено допълнително оборудване, с
което ще се осигури заетост на новонаетите лица.
o 2016-2018 г. - проект „Тандем 13“ ЕООД създава 45 нови работни места с цел
стимулиране на дългосрочната заетост в Община Сливен“ с бенефициент
„Тандем 13“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС
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257 734,50 лв.). Предвидено е осигуряване на заетост на неактивни и/или
безработни лица и оборудване на техните работни места.
o 2017-2018 г. - проект „Надграждане качеството на работните места в
„Тетбрюле 2“ ООД“ с бенефициент „Тетбрюле 2“ ООД, финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ (РИС - 34 444,45 лв.). Въвежда се
интегрирана система за управление на човешките ресурси, осигуряват се
безопасни и здравословни условия на труд и се създават социални придобивки.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване на управленския капацитет в „Аланни“ с
бенефициент „Аланни 2011“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“

(РИС

-

151 200,00

лв.

и

съфинансиране

от

бенефициента от 165 000 лв., общо 316 200 лв.). Проектът предвижда
внедряване и сертифициране на международно признати стандарти за
управление на качеството, на околната среда и интернет-базирана ERP система
с включен Модул за управление на отпадъците от дейността.
o 2017-2018 г. - проект „Подобряване на качеството на работните места във ВиК
Сливен“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС - към момента на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 288 470,59 и съфинансиране от бенефициента 72 117,67 лв.,
общо 360 588,26 лв.). Въвежда се система за управление на човешките ресурси,
осигуряват се безопасни и здравословни условия на труд, социални
придобивки и достъп за хора с увреждания.
o 2017-2018 г. - проект „Внедряване на иновативен процес в „Е. Миролио“ ЕАД“
с бенефициент „Е. Миролио“ ЕАД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от
848 700,00 лв. и съфинансиране от бенефициента от 1 980 300,00 лв., общо 2
829 000 лв.). По проекта ще бъде внедрен иновативен двоен тъкан плат,
предназначен за защитно облекло, с памучно лице за текстилно струйно
печатане и вълнено опако (обект на защита от подадена заявка за полезен
модел), представляващ новост в световен мащаб.
o 2017-2018 г. - проект „Труд и здраве в „ЕС Експрес 2000“ ЕООД“ с
бенефициент „ЕС Експрес 2000“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ (РИС 27 380 лв.). В резултат от проекта ще бъде въведена
системи за развитие на човешките ресурси, ще бъдат осигурени средства за
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колективна защита и проведено обучение на работниците и служителите за
безопасност.
o 2017-2018 г. - проект „Инвестиции за разширяване на управленския капацитет
в „Смуглер“ ЕООД “ с бенефициент „Смуглер“ ЕООД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 108 500 лв. и съфинансиране от бенефициента от 46 500 лв.,
общо 155 000 лв.). В рамките на проектното предложение ще бъдат въведени и
сертифицирани нови за организацията системи за управление според
изискванията на международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Планирано
е и закупуване на специализирано софтуерно приложение за проектиране на
мебели, което да подпомогне внедряването и сертифицирането на ISO
9001:2015.
o 2017-2018 г. - проект „Въвеждане на енергоефективно производствено
оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на "Джоди-1“ ЕООД“
с бенефициент "Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 820
373,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 522 665,60 лв., общо 1 343 039
лв.). Фирмата ще инвестира в енергоефективно оборудване за намаляване на
производствените разходи и постигане на по-висока производителност.
Предвидена е подмяна на остаряло оборудване за шиене и гладене и
използване на консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система
за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO
50001.
o 2017-2018 г. - проект „Модернизация на съществуващо предприятие за
рибопреработка“ с бенефициент "Фишком" ООД, финансиран по „Програма за
морско дело и рибарство“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия
доклад изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП
от 210 239,54 лв. и съфинансиране от бенефициента от 214 235,04 лв., общо
424 474,58 лв.). Планираната инвестицията е насочена към модернизацията на
съществуващото предприятие в гр. Сливен и включва дейности по закупуване,
доставка и въвеждане в експлоатация на нови машини и оборудване,
закупуване на транспортно средство, въвеждане на системи за безопасни
условия на труд и опазване на околната среда и водите посредством които ще
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се достигане съответствие с международно признати стандарти – BS OHSAS
18001 и ISO 14001, включително третиращ и отпадъчния продукт.
o 2017-2019 г. - проект „Повишаване на енергийната ефективност в "БиофармИнженеринг"АД“ с бенефициент "Биофарм-Инженеринг"АД, финансиран по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 2 498 086,45 лв. и съфинансиране от бенефициента от 2 498
086,45 лв., общо 4 996 172,9 лв.). Предвидена е обновяване на оборудване за
разливане на ваксини, което ще позволи пречистване на използваната вода с
помощта на филтри за ефективно използване на природните ресурси. Проекта
включва и система за утилизиране на отпадна топлина, закупуване на
автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и
въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност
на "Булхим" ЕАД“ с бенефициент "Булхим "ЕАД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 295 449,99
621,42 лв., общо

лв. и съфинансиране от бенефициента от 126

422 071,41 лв.). По проекта ще бъдат реализирани

енергоефективни мерки, с цел постигане на устойчив растеж и повишаване
конкурентоспособността на дружеството чрез инвестиции в ново оборудване закупуване и въвеждане в експлоатация на нова електрическа пещ за
термообработка на метали както и въвеждането на автоматизирана система за
мониторинг на енергопотреблението. В рамките на проекта ще бъдат
осъществени и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт - ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Подобряване на енергийната ефективност в "Гурцов"
ООД“ с бенефициент "Гурцов" ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 381
388,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 158 763,60 лв., общо 540 152
лв.). С цел подобряване на енергийната ефективност при производството на
мебели за баня, по настоящия проект ще бъде закупено енергийно ефективно
оборудване, ще бъде изградена автоматизирана система за мониторинг на
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енергопотреблението, ще бъде извършено сертифициране на система за
енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Повишаване на енергийната ефективност в "Коркос"
ООД“ с бенефициент "Коркос" ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 1
499 277,30 лв. и съфинансиране от бенефициента от 987 980,70 лв., общо 2 487
258 лв.). Проектът предвижда закупуване на ДМА, препоръчан като мярка от
извършено обследване за енергийна ефективност - Автоматизирана линия за
производство на плотове. Тя ще увеличи производствения капацитет, ще
повиши енергийната ефективност на производството и предприятието, ще
засили експортния потенциал и ще осигури прецизни производствени
параметри.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
на "Марива ПИ" ЕООД“ с бенефициент "Марива ПИ" ЕООД, финансиран по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 734 880,00 лв. и съфинансиране от бенефициента от 303
420,00 лв., общо

1 038 300 лв.). Проектът е насочен към повишаване

капацитета на съществуващ стопански обект със закупуване и пускане в
употреба на енергоефективно оборудване, въвеждане и сертифициране на
Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN
ISO 50001.
Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП
финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от гаранционни схеми и фондове
 Липсва информация за полученото от местните стартиращи предприемачи и
съществуващи МСП финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от
гаранционни схеми и фондове.
Брой местни фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и)
 Липсва информация за местните фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и).
Брой на бизнес форумите проведени на територията на Община Сливен в подкрепа на
изграждането на бизнес мрежи и клъстери
 Липсва информация за бизнес форумите, проведени на територията на Община
Сливен в подкрепа на изграждането на бизнес мрежи и клъстери.
Брой реализирани проекти за публично-частни партньорства
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 През 2017 г. в Община Сливен не са отчетени реализирани проекти за публичночастни партньорства.
Площ на реконструираната пътна инфраструктура в производствените зони (кв.м.)
 7400 кв.м. пътна инфраструктура е реконструирана в производствените зони
Брой нови ПУП в производствените зони
 Общият брой на нови ПУП в производствените зони за 2017 г. е 10, както следва:
- кв. 4, УПИ І – заповед № РД-15-2186/13.09.2017 г.
- кв. 10а, УПИ ХІІІ – заповед № РД - 15-473/29.03.2017 г.
- кв. 14, УПИ ХХХ,ХХХІ и ХХХІІ – заповед № РД-15-1461/20.07.2017 г.
- кв. 19, УПИ ІІ – заповед № РД-15-456/24.03.2017 г.
- кв. 20, УПИ ХХХ-167, 168 – заповед № РД-15-2344/11.10.2017 г.
- кв. 22а, УПИ LII и LXXVI – заповед № РД-15-2033/21.08.2017 г.
- кв. 22а, УПИ LII, ХХІІІ, ХХХІІ, ХХХІV, LІІI, LXXVIІ и LV – заповед № РД-152781/11.12.2017 г.
- кв. 23, УПИ ІІІ „За ОСО“ – заповед № РД-15-296/27.02.2017 г.
- кв. 27, УПИ ХІ и ХІІ – заповед № РД-15-2712/01.12.2017 г.
- кв. 75, УПИ VІ – заповед № РД-15-1318/23.06.2017 г.
Брой реализирани проекти за производство на енергия от ВЕИ
 През 2017 г. не са отчетени такива проекти.
Брой реализирани проекти за производство на енергия от когенерация
 През 2017 г. не са отчетени такива проекти.
Брой

реализирани

проекти

за подобряване на енергийната ефективност

на

производствени сгради, процеси и/или инсталации
 В Община Сливен през 2017 г. са реализирани 18 проекта за подобряване на
енергийната ефективност на производствени сгради, процеси и/или инсталации:
o 2015-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет на „Джоди1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари“ с бенефициент „Джоди–1“
ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 550 119
лв. и съфинансиране от бенефициента 370 000 лв., общо 920 119 лв.). Фирмата
произвежда панталони и по проекта е извършена модернизация на машинния
парк на фирмата като е постигната икономия на енергия и е увеличен
производствения капацитет.
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o 2015-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в „Пармаш“
АД“ с бенефициент „Пармаш“ АД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС 633 132,60 лв. и съфинансиране от бенефициента
437 422,48 лв., общо 1 070 555,08 лв.). В резултат от проекта са закупени нови
производствени машини, притежаващи по-високи технологични възможности
и производителност в сравнение с използваните, чрез които значително се
намалява количеството ел. енергия за производството на единица продукция.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в „Бетаком“
ООД“ с бенефициент „Бетаком“ ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС 467 037,50 лв. и съфинансиране от бенефициента
200 740,50 лв., общо 667 778 лв.). По проекта са закупени дървообработващи
машини с по-високи технологични възможности и производителност в
сравнение с наличните във фирмата, които водят и до намаляване на
консумацията на енергия.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в
„Джовани“ ЕООД чрез инвестиции в нови машини“ с бенефициент „Джовани“
ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 524
654,67 лв. и съфинансиране от бенефициента 438 472 лв., общо 963 126,67 лв.).
Проектът включва закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и
съоръжения, нужни за работата на мебелното предприятие. Оптимизирани са
производствените разходи и ресурсната ефективност, намален е разхода на
енергия за обработка на единица детайл.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване конкурентоспособността на „Ди Джи Ер
Интернешънъл“ ЕООД посредством внедряване на нови технологии за
подобряване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната
ефективност и ефикасност“ с бенефициент „Ди Джи Ер Интернешънъл“ ЕООД,
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - 239 863,20 лв.
и съфинансиране от бенефициента от 399 772 лв., общо 639 635,2 лв.).
Внедряване на нови технологии за подобряване на производствения капацитет
и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност, за подобряване
качеството на произвежданата продукция, както и за добавяне на нови
характеристики на продуктовия асортимент. Вследствие от новите технологии
разходът на електроенергия е намален.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване
на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“ с бенефициент „Коркос“ ООД,
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финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 770 765, 99 лв. и
съфинансиране от бенефициента 514 156 лв., общо 1 284 921,99 лв.). В
следствие от закупуването на ДМА по проекта са подобрени производствените
процеси, разнообразен е асортимента от продукти и е подобрена ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес, вкл. е намалено
количеството на използваната енергия.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и въвеждане
на нови продукти в „Маги“ ЕООД“ с бенефициент „Маги“ ЕООД, финансиран
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне
на настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 282 800 лв. и съфинансиране от бенефициента от 121 200 лв.,
общо 404 000 лв.). Предвижда се закупуване и въвеждане в експлоатация на
автоматични машини за производство на РЕТ опаковки, които ще доведат до
по-ниския разход на енергия и по този начин ще направят производствения
процес по-ефективен и ефикасен.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет и
ресурсната ефективност на „Мебеллукс“ АД, гр. Сливен“ с бенефициент
„Мебеллукс“ АД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
(РИС 250 566,20 лв. и съфинансиране от бенефициента 209 915,33 лв., общо
460 481,53 лв.). Осъществени са инвестиции в дълготрайни материални активи
за подобряване на производствения процес на предприятието. Всички
предвидени за закупуване съоръжения представляват оборудване с висок
енергиен клас, което осигурява намаляване на количеството потребявана
електрическа енергия за производството на единица изделие.
o 2016-2017 г. - проект „Подобряване на производствения капацитет в
„Техноджи“ ЕООД“ с бенефициент „Техноджи“ ЕООД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС 229 873,00 лв. и съфинансиране от
бенефициента 98 700,00 лв., общо 328 573 лв.). Основна цел на проекта е
повишаването на производствения капацитет и експортния потенциал на
фирмата

чрез

закупуване

на

ново

ДМА.

Новото

оборудване

е

енергоспестяващо.
o 2016-2017 г. - проект „Повишаване на технологичния (производствен)
капацитет и засилване на експортния потенциал на "Найкомс" ЕООД“ с
бенефициент

"Найкомс"

ЕООД“,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС - 470 620,50 лв.). Проектът включва дейности за
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подобряване на технологичните (производствени) процеси, за добавяне на нови
характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги, за
внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
o 2017-2018 г. - проект „Въвеждане на енергоефективно производствено
оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на "Джоди-1“ ЕООД“
с бенефициент "Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 820
373,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 522 665,60 лв., общо 1 343 039
лв.). Фирмата ще инвестира в енергоефективно оборудване за намаляване на
производствените разходи и постигане на по-висока производителност.
Предвидена е подмяна на остаряло оборудване за шиене и гладене и
използване на консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система
за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO
50001.
o 2017-2018 г. - проект „Модернизация на съществуващо предприятие за
рибопреработка“ с бенефициент "Фишком" ООД, финансиран по „Програма за
морско дело и рибарство“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия
доклад изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП
от 210 239,54 лв. и съфинансиране от бенефициента от 214 235,04 лв., общо
424 474,58 лв.). Планираната инвестицията е насочена към модернизацията на
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съществуващото предприятие в гр. Сливен и включва дейности по закупуване,
доставка и въвеждане в експлоатация на нови машини и оборудване,
закупуване на транспортно средство, въвеждане на системи за безопасни
условия на труд и опазване на околната среда и водите посредством които ще
се достигане съответствие с международно признати стандарти – BS OHSAS
18001 и ISO 14001, включително третиращ и отпадъчния продукт.
o 2017-2019 г. - проект „Повишаване на енергийната ефективност в "БиофармИнженеринг"АД“ с бенефициент "Биофарм-Инженеринг"АД, финансиран по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 2 498 086,45 лв. и съфинансиране от бенефициента от 2 498
086,45 лв., общо 4 996 172,9 лв.). Предвидена е обновяване на оборудване за
разливане на ваксини, което ще позволи пречистване на използваната вода с
помощта на филтри за ефективно използване на природните ресурси. Проектът
включва и система за утилизиране на отпадна топлина, закупуване на
автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и
въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност
на "Булхим" ЕАД“ с бенефициент "Булхим "ЕАД, финансиран по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 295 449,99
621,42 лв., общо

лв. и съфинансиране от бенефициента от 126

422 071,41 лв.). По проекта ще бъдат реализирани

енергоефективни мерки, с цел постигане на устойчив растеж и повишаване
конкурентоспособността на дружеството чрез инвестиции в ново оборудване закупуване и въвеждане в експлоатация на нова електрическа пещ за
термообработка на метали както и въвеждането на автоматизирана система за
мониторинг на енергопотреблението. В рамките на проекта ще бъдат
осъществени и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт - ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Подобряване на енергийната ефективност в "Гурцов"
ООД“ с бенефициент "Гурцов" ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 381
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388,40 лв. и съфинансиране от бенефициента от 158 763,60 лв., общо 540 152
лв.). С цел подобряване на енергийната ефективност при производството на
мебели за баня, по настоящия проект ще бъде закупено енергийно ефективно
оборудване, ще бъде изградена автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението, ще бъде извършено сертифициране на система за
енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.
o 2017-2019 г. - проект „Повишаване на енергийната ефективност в "Коркос"
ООД“ с бенефициент "Коркос" ООД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от 1
499 277,30 лв. и съфинансиране от бенефициента от 987 980,70 лв., общо 2 487
258 лв.). Проектът предвижда закупуване на ДМА, препоръчан като мярка от
извършено обследване за енергийна ефективност - Автоматизирана линия за
производство на плотове. Тя ще увеличи производствения капацитет, ще
повиши енергийната ефективност на производството и предприятието, ще
засили експортния потенциал и ще осигури прецизни производствени
параметри.
o 2017-2019 г. - проект „Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
на "Марива ПИ" ЕООД“ с бенефициент "Марива ПИ" ЕООД, финансиран по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на
настоящия доклад изплащането на финансирането все още не е започнало,
очаква се БФП от 734 880,00 лв. и съфинансиране от бенефициента от 303
420,00 лв., общо

1 038 300 лв.). Проектът е насочен към повишаване

капацитета на съществуващ стопански обект със закупуване и пускане в
употреба на енергоефективно оборудване, въвеждане и сертифициране на
Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN
ISO 50001.
Брой реализирани проекти в подкрепа на местни занаяти и производства
 През 2017 г. в Община Сливен е осъществен 1 проект в подкрепа на местни занаяти и
производства:
o 2017-2018 г. - проект „Модернизация на съществуващо предприятие за
рибопреработка“ с бенефициент "Фишком" ООД, финансиран по „Програма за
морско дело и рибарство“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия
доклад изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП
от 210 239,54 лв. и съфинансиране от бенефициента от 214 235,04 лв., общо
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424 474,58 лв.). Планираната инвестицията е насочена към модернизацията на
съществуващото предприятие в гр. Сливен и включва дейности по закупуване,
доставка и въвеждане в експлоатация на нови машини и оборудване,
закупуване на транспортно средство, въвеждане на системи за безопасни
условия на труд и опазване на околната среда и водите, посредством които ще
се достигане съответствие с международно признати стандарти – BS OHSAS
18001 и ISO 14001, включително третиращ и отпадъчния продукт.
Брой реализирани иновативни проекти създали „полезен модел“ или „патент“
 През 2017 г. в Община Сливен са изпълнени 2 иновативни проекта, създали „полезен
модел“:
o 2017-2018 г. - проект „Внедряване на иновативен процес в „Е. Миролио“ ЕАД“
с бенефициент „Е. Миролио“ ЕАД, финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ (РИС - към момента на изготвяне на настоящия доклад
изплащането на финансирането все още не е започнало, очаква се БФП от
848 700,00 лв. и съфинансиране от бенефициента от 1 980 300,00 лв., общо 2
829 000 лв.). По проекта ще бъде внедрен иновативен двоен тъкан плат,
предназначен за защитно облекло, с памучно лице за текстилно струйно
печатане и вълнено опако (обект на защита от подадена заявка за полезен
модел), представляващ новост в световен мащаб.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
Брой на сключените партньорства между местни предприятия, университети и научноизследователски институции и лаборатории
41

 През 2017 г. е реализирано 1 партньорство между местно предприятие в Община
Сливен и университет:
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“(умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
Брой новосъздадени добри практики за устойчив туризъм
 Няма информация.
Брой на новосъздадените места за настаняване в туризма
 Няма информация.
Брой на разработените и пазарно предлагани регионални туристически пакети
 През 2017 г. не са отчетени такива.
Брой новосъздадени индустриални паркове
 През 2017 г. не са отчетени такива.
Брой новосъздадени/реновирани сгради - общинска собственост
- „Домашен социален патронаж”, гр. Сливен - основен ремонт на покрива, с цел
ползване на помещенията на втори етаж за Дневен дом за стари хора.
- „Сграда на ул. „Димитър Пехливанов” – бивша Популярна банка –основен ремонт на
покрива, с цел запазване целостта на сградата, която е паметник с архитектурно и
културно значение.
- Сграда на Кметство с. Блатец - основен ремонт на покрива, с цел спиране на течове
на дъждовни води и възможност за ползване на помещенията на втори етаж.
- За предоставяне под наем на жилища, на крайно нуждаещи се граждани, се извърши
ремонт на плосък покрив на общинска сграда. Сградата е построена в кв. 558, по
плана на кв. „Дружба”, гр. Сливен.
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- Основен ремонт на Сграда за гости № 3 в местността „Карандила”.
- Цялостен вътрешен ремонт в сградата на ДГ „Калина”, кв. „Комлука” на помещенията
за всички пет групи, коридори и санитарни помещения. Направено конструктивно
укрепване.
-

Ремонт на кухненски блок на ДГ „Здравец”, гр. Кермен.

- Цялостен вътрешен ремонт в четири групи на Детска ясла № 9 в кв. „Даме Груев” –
занимални, тоалетни, коридори, стълбище.
- Извършен е основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда /бивш
„Младежки клуб”/ за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция за
незрящи.
- 4 реновирани сгради общинска собственост са включени в проект „Подобряване на
енергийната ефективност в 4 общински сгради в гр. Сливен“ с водеща организация
Община Сливен, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“ (общ бюджет по проекта 176 334,33 евро или 344 879,97 лв.).
По проекта са реализирани мерки за енергийна ефективност, чрез които се постига
икономия на енергия и намаляване въглеродните емисии.
Площ на новосъздадените/реновирани сгради - общинска собственост (кв.м.)
 Няма информация за общата квадратура на реновираните сгради
Брой туристически атракции, създадени или реновирани и експонирани
 През 2017 г. не са отчетени такива.
Брой новоразработени туристически продукти на територията на Общината
 През 2017 г. не са отчетени такива.
Брой обучени предприемачи и служители на общинската администрация
 Проектите за обучение на предприемачи и служители на общинската администрация в
Сливен през 2017 г. са 2 бр. като обучените служители на администрацията по първия
проект към 2017 г. (проектът ще приключи през 2023 г., целевата стойност за обучените
служители е 30 бр.) са 2 бр., а броят на обучените предприемачи по втория проект не е
указан в описанието на проекта в ИСУН 2020:
o 2016-2023 г. - проект „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен
за изпълнение на инвестиционната програма“ с бенефициент Община Сливен,
финансиран по ОП „Региони в растеж“ (РИС 48 716,05 лв.). Ще бъдат
изпълнени инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020 г.", ще бъдат извършени дейностите и функциите на Междинно
звено с цел реализацията на процедурата, като за служителите на общинска
43

администрация са предвидени програми за обучение и обмен на опит и добри
практики.
o 2017-2018 г. - проект „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство
и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван“ с бенефициент
„Начеви-90-

С-ИЕ“

СД,

финансиран

по

ОП

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (РИС 399 000 лв. и съфинансиране от бенефициента
665 404,10 лв., общо 1 064 404,1 лв.). Ще бъде извършено внедряване в
серийно производство на разработен, тестван и изпитан в Технически
университет гр. София прототип на продуктова иновация „Smart Sofa“ (умен
диван)

чрез

закупуване на машини, оборудване и

разработване на

специализиран софтуер. В резултат ще бъде постигнато общо понижаване на
енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на
производствения процес, оптимизация на процесите в производствената
дейност.
Темп на нарастване на оборотите на стопанските субекти в Общината (в лв. и %)
 Данни за оборотите на нефинансовите предприятия се набират от Националният
статистически институт. Към момента на изготвяне на настоящия доклад данните за
2017 г. все още не са налични.
Темп на нарастване на данъчните приходи на Общината (в лв. и %)
 Събраните през 2017 г. местни данъци и такси, са в общ размер 16 474 х.лв. Спрямо
2016 г. са събрани в повече 15 х.лв.
Брой новосъздадени земеделски организации по реда на ЗЗД или ЗЮЛНЦ
 Такива организации не са отчетени през 2017 г.
Брой на фермите, в които се реализира биологично земеделие
 Според поддържаната от Министерство на земеделието и храните База данни на
производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,
произведени по биологичен начин, през 2017 г. тези в Община Сливен са 49 бр.
Брой на реализираните проекти за опазване на околната среда
 Към 2017 г. се реализира 1 проект за опазване на околната среда в Община Сливен:
o 2017-2019 г. - проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ с
бенефициент Община Сливен , финансиран по ОП „Региони в растеж“ (РИС 769 968,85 лв.). Проектът предвижда рехабилитация и благоустрояване на
поречията на р. Асеновска и на обществени озеленени площи за широко
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ползване и междублокови пространства в кв. "Република" - алейна мрежа и
алеи за велосипеди, изграждане на детски площадки, мултифункционално
спортно игрище и фитнес на открито, малък паркинг, обществена тоалетна,
поставяне на алейно и градинско осветление, озеленяване на площи и монтаж
на охранителни камери.
Брой на реализираните лесоустройствени проекти

 Броят на реализираните лесоустройствени проекти в Община Сливен в периода 20142017 г. е 4 бр.През 2017 г. са почистени 20 бр. сметища около населените места на
територията на общината.Извършена е трикратна дезинсекция на повече от 400
кестенови дървета на територията на Община Сливен. Изготвени са разрешения за
премахване на дълготрайна дървесна и храстова растителност във връзка със
стандарта за въвеждане в добрите земеделски практики на земеделските земи;
Разрешения за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и
храстова растителност и озеленени площи във връзка със строителство на сгради,
съоръжения, пътища и други обекти на техническата инфраструктура; както и за
изсъхнали дървета и храсти, и такива, чието състояние застрашава безопасността на
движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените
фондове.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Стратегическа цел 2: Подобряване на условията за живот, социалните услуги и
личната сигурност
Приоритет 2.1: Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за
развитие на младите хора
Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна инфраструктура
Мярка 2.1.1.1.: Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност
на училища и детски заведения публична общинска собственост
 Проект 2.1.1.1.1.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на
детски заведения в селата от община Сливен
 Проект 2.1.1.1.2.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на
детски заведения в гр. Сливен
o На 03.10.2017 г. е сключен договор между УО на ОПРР и община Сливен за
изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр.
Сливен“. Проектът е на стойност 5290433.00 лева. Някои от сградите, на които
ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност са: ЦДГ "Детство", ж.к.
Младост; ЦДГ "Зорница", кв. Стоян Заимов; ЦДГ "Мак" и ЦДГ "Вержин и
Хаик Папазян", ж.к. Българка.
 Проект 2.1.1.2.3.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност
основните, средните училища, гимназиите и професионалните гимназии в гр. Сливен
 Проект 2.1.1.2.4.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на
основните училища в селата от община Сливен
 Проект 2.1.1.2.5.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на
помощно училище в гр. Сливен
 Проект 2.1.1.2.6.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на
специализираните училища
 Проект 2.1.1.2.7.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност
професионална гимназии в град Сливен по Хранене и земеделие
 Проект 2.1.1.2.8.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност
професионална гимназии в град Сливен по производствени технологии
Мярка 2.1.1.2.: Реализиране на проекти за оптимизация и модернизация на транспорта
на пътуващите ученици.
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 Проект 2.1.1.2.1.: Пилотен проект за създаване на ученически велоалеи и маршрути,
закупуване на велосипеди и изграждане на велостоянки в дворовете на училищата в
град Сливен
Мярка 2.1.1.3.: Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса насочени към професионално
обучение в областите – предприемачество, биоземеделие, животновъдство и
алтернативен туризъм.
 Проект 2.1.1.3.1.: Публично частен проект за създаване на обучителен център по
предприемачество, биоземеделие, животновъдство и алтернативен туризъм
 Проект 2.1.1.3.2.: Публично частен проект за повишаване на капацитета на младежки
неправителствени организации регистрирани на територията на община Сливен
Специфична цел 2.1.2.: Създаване на условия за пълно включване на децата в
образователната система и превенция на ранното напускане
Мярка 2.1.2.1.: Реализиране на проекти за разширяване капацитета на учебните
заведения към работата с деца от социално уязвими групи
 Проект 2.1.2.1.1.: Проект за социализиране, адаптиране и превенция на ранното
напускане на училище от деца от социално уязвими групи.
По тази специфична цел са идентифицирани проекти, които не са заложени в ОПР, но
допринасят за неговото изпълнение. Такъв е:
 Проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в
гр. Сливен“, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество.
Партньори

на общината

са:

Сдружение

„Ромска

академия

за

култура

и

образование”/РАКО/ Сливен; Сдружение „Лекари на света- Франция” клон Сливен и
Фондация „Здравето на ромите” Сливен. Проектът е в процес на изпълнение –
стартирал е на 23.06.2015 г. и приключва на 23.04.2018 г. Предвижда се по него да се
изградят Обединено детско заведение /ОДЗ/ и помещения за образователен център в
кв. „Надежда” на гр. Сливен, които да се оборудват. Разходваните средства по
проекта са 2791985.08 лв.
Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността
и риска от социална изолация.
Специфична цел 2.2.1.: Подобряване на условията за заетост и професионална
реализация на всички социални групи
 2016-2018 г. - проект „Създаване на устойчиви нови работни места за по-добро
бъдеще в „Сливен-Нет“ ООД“ с бенефициент „Сливен-Нет“ ООД, финансиран по ОП
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„Развитие на човешките ресурси“ (РИС 46 384,00 лв.). По проекта се създават нови
устойчиви работни места и се закупува специализирано оборудване.
 2017-2018 г. - проект „Подобряване на качеството на работните места във ВиК
Сливен“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, финансиран
по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Предвидените дейности в проекта ще
допринесат за повишаване на ефективността на трудовата дейност, за адаптиране на
управленските процеси в организацията за мотивацията и ангажираността на
персонала. (БФП от 288 470,59 и съфинансиране от бенефициента 72 117,67 лв., общо
360 588,26 лв.).
 2016-2018 г. - проект „Нови работни места в „Джоди-1“ ЕООД“ с бенефициент
„Джоди-1“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 182
769,76 лв.). Проектът предвижда да осигури заетост на 20 безработни/неактивни лица,
като им осигури обучение за придобиване първа квалификационна степен по
съответната професия. След приключване на проекта фирмата ще осигури устойчива
заетост на 10 от новонаетите безработни/неактивни лица.
 2017-2018 г. - проект „Труд и здраве в „ЕС Експрес 2000“ ЕООД“ с бенефициент „ЕС
Експрес 2000“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 27
380 лв.). Проектът ще подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването
на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на
организация на труд и управлението на човешките ресурси.
 2016-2017 г. – проект „Строители на своето бъдеще“ с бенефициент „Прогрес Билд“
ООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 122 668.87 лв.). По
проекта са разкрити 12 нови работни места и е осигурено професионално обучение за
новоназначените.
 2016-2018 г. – проект „Нови възможности за заетост в „Смуглер“ ЕООД“ с
бенефициент „Смуглер“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“
(РИС 68 610,19 лв.). Като резултат от проекта ще бъдат създадени нови работни
места, новоназначените ще бъдат включени в обучение за професионална
квалификация и ще бъде закупено допълнително оборудване, с което ще се осигури
заетост на новонаетите лица.
 2016-2018 г. - проект „Тандем 13“ ЕООД създава 45 нови работни места с цел
стимулиране на дългосрочната заетост в Община Сливен“ с бенефициент „Тандем 13“
ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 257 734,50 лв.).
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Предвидено е осигуряване на заетост на неактивни и/или безработни лица и
оборудване на техните работни места.
Мярка 2.2.1.1.: Реализиране на проекти насочени към наемане на младежи на възраст до
29 години и дългосрочно безработни
o 2016-2017 г. - проект „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“ с бенефициент
„Балдис“ ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РИС 74
160.27 лв.). В резултат от проекта се постига намаляване на безработицата в
област Сливен, чрез създаване на осем устойчиви работни места в „Балдис“ АД
за безработни и неактивни лица. Целите, които дружеството си поставя ще
бъдат постигнати чрез наемане на безработни и неактивни лица, половината от
които представители на уязвими групи на пазара на труда: безработни младежи
до 29 години и безработни лица с ниска степен на образование.
o На 01.08.2016 г. е сключен договор между УО на ОПРЧР и Община Сливен за
изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община
Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“. Проектът
е със срок на изпълнение до 31.12.2017 г. Общата стойност на проекта е 365
292.34 лв. (РИС 292 233,87 лв.)
 Проект 2.2.1.1.1.: Публично-частен проект с НПО в подкрепа обучение, трудова
адаптация, социализация на работното място на младежи до 29 г., трайно безработни
лица и роми
Мярка 2.2.1.2.: Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на полупазарните
стопанства за повишаването на самонаемането
 Проект 2.2.1.1.2.: Публично-частен проект с НПО в подкрепа на полупазарни
стопанства на младежи до 29 г., трайно безработни лица и роми получили обучение
по проект 2.2.1.1.1.
 Проект 2.2.1.1.2.: Проект за обучения по мерките на ПРСР за полупазарните
стопанства насочен към социално уязвими групи
Специфична цел 2.2.2.: Развитие на социалните услуги и социално включване в селата
Мярка 2.2.2.1.: Реализиране на проекти за социални грижи в домашна среда – социален
личен асистент, домашен помощник.
 Проект 2.2.2.1.1.: Проект социални грижи в домашна среда, личен асистент и домашен
помощник за възрастни и уязвими лица
o На 01.02.2016 г. е сключен договор между УО на ОПРЧР и Община Сливен за
изпълнение на проект „Подкрепа и разширяване дейността за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
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среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен
социален патронаж, град Сливен“. Проектът е със срок на изпълнение до
01.12.2017 г. Общата стойност на проекта е 857 810.32 лв. (РИС 686 248,26 лв.)
Мярка 2.2.2.2.: Реализиране на проекти водещи до разширяване на услугата социален
патронаж и обществена трапезария
 Проект 2.2.2.2.1.: Надграждане на дейностите, преоборудване на базата на социална
услуга социален патронаж и обществена трапезария
o На 01.10.2016 г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Сливен“. Проектът е със срок на изпълнение до 31.12.2019 г. и цели
надграждане на дейността на трапезарията в община Сливен, която се намира в
Домашен социален патронаж Сливен. Общата стойност на проекта е 6 484 500
лв., а реално изплатените средства до момента – 1 035 368.78 лв.
Мярка 2.2.2.3.: Реализиране на проекти за създаване на дневни центрове за грижи за
възрастни хора и лица с увреждания
 Проект 2.2.2.3.1.: Изграждане на дневен център за грижи за възрастни и лица с
увреждания в гр. Кермен
 Проект 2.2.2.3.2.: Изграждане на дневен център за грижи за възрастни и лица с
увреждания с. Николаево
Мярка 2.2.2.4.: Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, центрове за
настаняване от семеен тип и резидентен тип социални услуги за временно настаняване
 Проект 2.2.2.4.1.: Проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация
на защитено жилище
Мярка 2.2.2.5.: Разкриване на центрове за обществена подкрепа, центрове за социална
рехабилитация и интеграция
 Проект 2.2.2.5.1.: Разкриване на център за обществена подкрепа, социална
рехабилитация и интеграция
 Проект 2.2.2.5.2.: Разкриване на център за обществена подкрепа, социална
рехабилитация и интеграция в гр. Сливен
Мярка 2.2.2.6.: Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални услуги за
уязвими общности предлагащи защитена заетост в социални предприятия
 Проект 2.2.2.6.1.: Изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на социално
предприятие със защитена заетост
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 Проект 2.2.2.6.2.: Изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на обществена
пералня като социално предприятие със защитена заетост обслужващо социалните
заведения в общината
Мярка 2.2.2.7.: Реализиране на проекти за социализация на деца, семейства, лица с
увреждания и самотни хора в риск чрез предоставяне на интегрирани услуги
 Проект 2.2.2.7.1: Изграждане на център за социализация на деца, семейства, лица с
увреждания и роми чрез предоставяне на интегрирани услуги в град Сливен
o През 2016 г. е сключен договор с УО на ОПРЧР за изпълнение на проект
„Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен
център за деца и семейства Сливен“. По проекта се предвижда създаване на
местно ниво на условия за устойчивост при прилагане на комплексен подход за
повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението, превенция
на социалното им изключване и преодоляване ефектите на предаване на
бедност между поколенията чрез интегрирани услуги за ранно детско развитие
в Общностен център за деца и семейства. Проектът е със срок на изпълнение
31.12.2018 г. (РИС 191 172.58 лв.).
Мярка 2.2.2.8.: Реализиране на проекти за обновление на общински сграден фонд и
реконверсия в социални жилища
 Проект 2.2.2.8.1.: Проектиране, ремонт, обновление и реконверсия на сгради
общинска собственост в населените места в социални жилища
Мярка 2.2.2.9.: Реализиране на проекти за изграждане на нови социални жилища
 Проект 2.2.2.9.1.: Проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация
на нови социални жилища в селата от община Сливен
Мярка 2.2.2.10.: Реализиране на проекти за обновление, енергийна ефективност и
преоборудване на общински социален сграден фонд и инфраструктура
 Проект 2.2.2.10.1.: Проектиране, изграждане/обновление, мерки за енергийна
ефективност и преоборудване на общински социален сграден фонд и прилежаща
инфраструктура в населените места
Специфична цел 2.2.3: Подобряване на условията за лична и обществена сигурност
Мярка 2.2.3.1.: Реализиране на проекти за видеонаблюдение в населените места от
община Сливен
 Проект 2.2.3.1.1.: Публично-частен проект за проектиране, изграждане и въвеждане в
експлоатация на система за видеонаблюдение във всички населени места
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Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до
обектите на здравната инфраструктура.
Специфична цел 2.3.1.: Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа до
извънболничната и болничната помощ
Мярка 2.3.1.1.: Подкрепа за реализиране на проект по ОПРР за доставка на ново
болнично оборудване и технологии за ранна диагностика
 Проект 2.3.1.1.1.: Оборудване на отделение и закупуване на техника за ранна образна
диагностика в МБАЛ "д-р И. Селимински" гр. Сливен
Мярка 2.3.1.2.: Реализиране на проекти за оптимизация, модернизация и преоборудване
на ЦСМП към МБАЛ
 Проект 2.3.1.2.1.: Оптимизация на дейностите, модернизация и преоборудване на
ЦСМП към МБАЛ "д-р Иван Селимински" гр. Сливен
Мярка 2.3.1.3.: Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни центрове за
възрастни хора
 Проект 2.3.1.3.1.: Изграждане на здравен рехабилитационен център за възрастни хора
в град Сливен
Мярка 2.3.1.4.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск
в образователната система на общината
 Проект 2.3.1.4.1.: Организиране на регулярни скрининг прегледи в детските заведения
в селата
 Проект 2.3.1.4.2.: Проект за обновление на базата и оборудването на медицинските
кабинети в училищата и детските заведения в община Сливен
Мярка 2.3.1.5.: Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск
в населените места чрез здравни медиатори
 Проект 2.3.1.5.1.: Обучение, оборудване и организиране на услугата здравен медиатор
в селата
По тази мярка е идентифициран изпълнен проект, който не е заложен в ОПР, но допринася за
неговото изпълнение:
 Проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в
гр. Сливен“, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество.
Партньори

на общината

са:

Сдружение

„Ромска

академия

за

култура

и

образование”/РАКО/ Сливен; Сдружение „Лекари на света- Франция” клон Сливен и
Фондация „Здравето на ромите” Сливен. Проектът е в процес на изпълнение –
стартирал е на 23.06.2015 г. и приключва на 23.04.2018 г. Предвижда се по него да се
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изгради Здравно- консултативен център в кв. „Надежда”, гр. Сливен, който да бъде
оборудван. Ще бъде създадена база данни за здравното състояние на жителите на кв.
„Надежда” Сливен. Ще бъдат проведени разяснителна здравно-профилактична
кампания и специализирани профилактични прегледи сред жителите на кв.
„Надежда”.
Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване,
популяризиране и развитие на културното наследство.
Специфична цел 2.4.1.: Съхранение на материалното и нематериалното културно
наследство на територията на община Сливен
Мярка 2.4.1.1.: Реализиране на проекти за обновление на културната инфраструктура
 Проект 2.4.1.1.1.: Обновление и мерки за енергийна ефективност на сградите на
културната инфраструктура в гр. Сливен - театри, библиотеки, читалища, школи и др.
Мярка 2.4.1.2.: Реализиране на проекти разширяващи и разнообразяващи културнопросветната дейност на територията на общината
 Проект 2.4.1.2.1.: Организиране на нови културни прояви в читалищата насочени към
учениците и младежите от общината
 Проект 2.4.1.2.2.: Проект за обновление на реквизита, музикалните инструменти и
базата на културните институти в община Сливен
 Проект 2.4.1.2.3.: Проект за разработване и развитие на клубове по интереси за
ученици и младежи към читалищата в община Сливен
 Проект 2.4.1.2.4.: Проект за популяризиране на национално и международно ниво на
културните събития и културните институции на територията на град Сливен. Онлайн
културно-туристически календар
Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на
публичните услуги за гражданите и бизнеса.
Специфична цел 2.5.1.: Нарастване на броя на реализираните публични проекти и
предоставянето на ефективни публични услуги
Мярка 2.5.1.1.: Подкрепа за проекти развиващи административния капацитет на
общинската администрация
 Проект 2.5.1.1.1.: Подобряване на административния капацитет и предоставяните
услуги чрез обучения и преквалификация на общинската администрация в областта на
публичните услуги

53

 Проект 2.5.1.1.2.: Подобряване на административните услуги за граждани чрез
оптимизиране на документооборота и въвеждане на система за електронни услуги,
наблюдение и контрол
 Проект 2.5.1.1.3.: Проект за обучения на общинската администрация в областта на
социалните дейности, културните дейности, устойчивото развитие на градски селски
райони

Индикатори
Табл. 2 Индикатори по приоритетна област 2
Индикатор

Постигната стойност
2017 г.

Брой на учениците, преждевременно напуснали училище

319 (2016-2017)

Съотношението между броя на здравите деца в училищна
възраст, които трябва да постъпят в училище и броя на
реално постъпващите ученици

18 207/15 869

Брой на заетите лица с висше образование в средносписъчния състав на фирмите и институциите

НСИ не поддържа
такива данни

Брой на реализираните проекти, подобряващи предлагането
и търсенето на труд

9

Брой на реализираните проекти, за обучение и
преквалификация на заетите в частния и обществения сектор

0

Брой на реализираните проекти, насочени към трайно
безработни лица

0

Брой на реализираните проекти, насочени към смекчаване на
младежката безработица до 29 г.

2

Брой изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги
3
за лица в риск или уязвими групи
Брой лица, получили социални услуги по проекти за
предоставяне на социални услуги за лица в риск

3439

Брой обекти с изградена достъпна среда за лица с
увреждания

1

Брой лица в неравностойно социално положение, обхванати
от проекти и дейности за социално включване

16137

Предприети и организирани квалификационни курсове за
групи със специални нужди (бр.);

78

Ниво на безработица (брой на безработните лица, темп %)

Няма информация

Брой лица в неравностойно положение, обхванати от
проекти/дейности по интегриране на пазара на труда

42
54

Брой на реализираните проекти за деинституционализация
на домове за възрастни хора и хора с увреждания

0

Брой на реализираните проекти, насочени към ромската
общност и интеграция

2

Брой на новосъздадените/ реновирани здравни заведения

0

Брой на реализираните проекти за закупуване и инсталиране
на ново здравно оборудване

0

Брой изградена/реновирани обекти за културни, младежки и
спортни дейности

0

Брой културни, младежки и спортни събития, организирани
по проекти на общината

20

Брой на реализираните проекти, подобряващи
административното и информационно обслужване

0

Брой на реализираните партньорства

-

Брой на учениците, преждевременно напуснали училище
По данни от РУО – Сливен, броят на учениците, преждевременно напуснали училище на
територията на община Сливен за учебната 2016-2017 г. е 319.
Брой на реализираните проекти, подобряващи предлагането и търсенето на труд
За изпълнението на този индикатор през 2017 г. се изпълняват следните проекти по ОПРЧР:
 „Създаване на устойчиви нови работни места за по-добро бъдеще в „Сливен-Нет“
ООД“
 „Подобряване на качеството на работните места във ВиК Сливен“
 „Нови работни места в „Джоди-1“ ЕООД“
 „Труд и здраве в „ЕС Експрес 2000“ ЕООД
 „Строители на своето бъдеще“ - „Прогрес Билд“ ООД
 „Нови възможности за заетост в „Смуглер“ ЕООД
 „Тандем 13“ ЕООД
 „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“
 „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които
са в риск от социално изключване“.
Брой на реализираните проекти, насочени към смекчаване на младежката безработица
до 29 г.
За изпълнението на този индикатор, са изпълнени следните проекти по ОПРЧР:
 „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“
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 „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които
са в риск от социално изключване“.
Брой изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги за лица в риск или
уязвими групи
За изпълнението на този индикатор, през 2017 г. община Сливен изпълнява следните
проекти:
 Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40 места – в
партньорство с УНИЦЕФ
 „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен
помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен“ – 2016-2017
 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за
деца и семейства Сливен – 2016-2018 г.
Брой на реализираните проекти, насочени към ромската общност и интеграция
Съгласно справка на общината, през 2017 г. са изпълнени 3 проекта, насочени към ромската
общност, както следва:
 Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.
Сливен, Финансираща програма: Българо-швейцарска програма за сътрудничество,
2015-2018 г.
 Устойчиво интегриране на младите хора от Община Сливен на пазара на труда, които
са в риск от социално изключване, Финансираща програма: ОП Развитие па
човешките ресурси 2014 - 2020
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА
СРЕДА
Стратегическа цел 3: Развитие на техническа инфраструктура водеща до растеж
и опазване на околната среда
Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа
инфраструктура
Специфична цел 3.1.1.: Обновление на техническата инфраструктура в населените
места
Мярка 3.1.1.1.: Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, алеи, зелени
площи и съпътстваща инфраструктура
 Проект 3.1.1.1.1.: Разработване на интегриран план за обновяване на населените места
села в община Сливен
 Проект 3.1.1.1.2.: Проектиране и обновление на зелените площи, алеи, тротоари и
съпътстващата инфраструктура в селата от община Сливен
 Проект 3.1.1.1.3.: Проектиране и обновление на пътища, тротоари и съпътстващата
инфраструктура в селата от община Сливен
 Проект 3.1.1.1.4.: Проектиране и обновление на зелените площи, алеи, тротоари и
съпътстващата инфраструктура в град Сливен
o На 13.01.2017 г. е сключен договор с УО на ОПРР за изпълнение на проект
„Подобряване на градската среда на Сливен“. По проекта се предвижда
подобряване на градската околна среда в следните обекти на интервенция:
Рехабилитация

и

благоустрояване

на

поречията

на

р.

Асеновска;

Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени
площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република. В
Обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" се
предвижда благоустрояването на съществуващи озеленени площи по двата
бряга на река Асеновска, между мостовете на бул. „Тракия” и ул. „Ген.
Скобелев”, по протежение на ул. „6-ти септември” и ул. „Димитър Пехливанов
Добрович”. Проектът включва частична реконструкция и изграждане на нова
алейна мрежа и алеи за велосипеди. Интервенциите на обект: "Рехабилитация,
благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко
ползване и междублокови пространства в кв. Република" са обособени в три
района. Във всеки район ще се подновят скамейките и кошчетата и ще се
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монтират достатъчно на брой осветителни тела. Ще бъдат изградени детски
площадки с комбинирани спортни площадки за игра и фитнес на открито. Ще
се засадят дървета, храсти и цветни лехи. В район 1 и 2 е предвидено
изграждането на паркинги. Във всеки от районите ще бъдат монтирани
охранителни камери. (РИС 769 968,85 лв.)
 Проект 3.1.1.1.5.: Проектиране и обновление на пътища, тротоари и съпътстващата
инфраструктура в град Сливен
Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и публично
осветление в населените места от общината
 Проект 3.1.1.2.1.: Цялостна реконструкция на системата на уличното осветление и
подмяна с енергийно ефективно в населените места села от община Сливен
 Проект 3.1.1.2.2.: Цялостна реконструкция на системата на уличното осветление и
подмяна с енергийно ефективно в гр.Сливен
Мярка 3.1.1.3.: Обновление и/или изграждане на нова водопроводна и канализационна
инфраструктура в населените места от общината
 Проект 3.1.1.3.1.: Обновление на ВиК инфраструктурата в селата
По тази мярка е идентифициран изпълнен проект, който не е заложен в ОПР, но допринася за
неговото изпълнение:
Мярка 3.1.1.4.: Обновление и/или изграждане на нови телекомуникационни мрежи
 Проект 3.1.1.4.1.: Изграждане на подземна оптична инфраструктура за доставка на
интернет в населените места села от общината
Специфична цел 3.1.2.: Обновление на общинска пътна инфраструктура
Мярка 3.1.2.1.: Обновление на общински пътища
 Проект 3.1.2.1.1.: Обновление, рехабилитация и частично преасфалтиране на
общинска пътна инфраструктура
Специфична цел 3.1.3.: Подобряване на осигуреността с устройствени планове
Мярка 3.1.3.1.: Изработване на нови ПУП в подкрепа на инвестиционното проектиране
на територията общината
 Проект 3.1.3.1.1.: Проект за изготвяне на ПУП на местността Карандила
 Проект 3.1.3.1.2.: Проект за изготвяне на ПУП на Сливенски минерални бани
 Проект 3.1.3.1.3.: Проект за изготвяне на ПУП на логистичен интермодален център и
свободна икономическа зона
 Проект 3.1.3.1.4.: Проект за изготвяне на ПУП на Летище Сливен за реконверсия в
мултифункционално спортно съоръжения
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 Проект 3.1.3.1.5.: Изготвяне на ОУП на община Сливен
 Проект 3.1.3.1.6.: Изготвяне на ПУП за релокация на открит пазара "Битака"
Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околна среда. Опазване и
възстановяване на природните ресурси.
Специфична цел 3.2.1.: Подобряване на параметрите на околната среда в селищата от
общината
Мярка 3.2.1.1.: Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените
места
 Проект 3.2.1.1.1.: Проект за изграждане на площадка за разделно сметосъбиране в
селата от общината
 Проект 3.2.1.1.2.: Проект за доставка на нови сметоконтейнери и обслужваща
сметоизвозваща транспортна техника в населените места
Специфична цел 3.2.2.: Подобряване на параметрите на околната среда извън селищата
от общината
Мярка 3.2.2.1.: Разработване на проекти насочени към устойчиви екологични практики
 Проект 3.2.2.1.1.: Проект за компостиране на биологични отпадъци и биомаса централа за биогаз
Мярка 3.2.2.2.: Разработване на проекти за идентифициране, оценка, закриване и
саниране на нерегламентираните сметища в общината
 Проект 3.2.2.2.1.: Ликвидиране и рехабилитация на терените с нерегламентираните
сметища в землищата на населените места от община Сливен
Мярка 3.2.2.3.: Реализиране на проекти насочени към подобряване на параметрите на
повърхностни и подземни водни тела
 Проект 3.2.2.3.1.: Проект за почистване и корекция на деретата на реките в гр. Сливен
Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда.
Специфична цел 3.3.1.: Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт
Мярка 3.3.1.1.: Подкрепа за проекти за изграждане на материално-техническа база на
масови спортни игри
 Проект 3.3.1.1.1.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на Стадион Х. Димитър
 Проект 3.3.1.1.2.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на Военния стадион и стадиона в кв. Речица
 Проект 3.3.1.1.3.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на Спортен комплекс "Колодрума"
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 Проект 3.3.1.1.4.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база на стадионите в селата Мечкарево и Младово
 Проект 3.3.1.1.5.: Проект за обновление, реновиране и рехабилитация на материалнотехническата база спортни зали за Лека атлетика
 Проект: 3.3.1.1.6.: Изграждане на спортни детски площадки в селата с население над
500 души
Мярка 3.3.1.2.: Подкрепа за проекти за обновление на религиозни храмове и мемориални
паметници с културна и социална значимост
 Проект 3.3.1.2.1.: Проект за обновление и реставрация на мемориални паметници и
прилежащото им пространство на територията от община Сливен
 Проект 3.3.1.2.2.: Проект за външно обновление и вътрешна реставрация на храмовете
в населените места
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Индикатори
Табл. 3 Индикатори по приоритетна област 3
Индикатор
Дължина на рехабилитираната общинска пътна мрежа
(км.);

Постигната стойност
2017 г.
23,3 км

Брой закупените нови екологични средства за обществен
транспорт

1

Брой на проектите за енергийна ефективност на публични
и жилищни многофамилни сгради

3

Изградена газопреносна мрежа (км.);

Няма информация

Брой на жилищните многофамилни и обществени сгради
въвели в експлоатация системи за производство на
енергия от ВЕИ за собствени нужди;

Няма информация

Брой на домакинствата с достъп до високоскоростен
интернет;

34701

Изградена/рехабилитирана ВиК мрежа (км.);

5,4 км

Брой на домакинствата с подобрен режим на
водоснабдяване

300

Прогнозно намаляване на загубите на вода по мрежата
(%);

2,5%

Изградена/рехабилитирана хидромелиорационна мрежа
(км.);

Няма информация

Обработваеми земеделски земи с хидромелиорации (дка.);

Няма информация

Брой на закритите и рехабилитирани нерегламентирани
депа за битови отпадъци;

почистени 20 бр.
сметища

Брой въведени системи в населените места за разделно
събиране на битовите отпадъци;

1

Брой на изградените площадки за сортиране и опаковане
на разделно събраните битови отпадъци;

0

Брой на изградените пречиствателни станции за отпадни
води;

0

Рехабилитирана улична мрежа в населените места (км);
Реновирани зелени площи и елементи на зелената система
(кв.м.);

11 км
Няма информация

Изградени детски площадки (бр.)

2

Брой на реализираните проекти за благоустрояване в
селата на общината

0
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Брой на проектите за енергийна ефективност на публични и жилищни многофамилни
сгради
 През 2017 г. се изпълнява проект „Подобряване на енергийната ефективност в 4
общински сгради в гр. Сливен“ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“.
 На 03.10.2017 е сключен договор за изпълнение на проект „Подобряване на
образователната инфраструктура в гр. Сливен“ по Оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020.
 През 2017 г. е одобрен за финансиране проект „Саниране на сградата на ЦДГ
“Звездица” кв. Даме Груев гр. Сливен“ по Инвестиционна програма за климата на
Национален доверителен екофонд.
Брой на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет
По данни от НСИ, броят на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет в област
Сливен е 34701. Под домакинство разбираме домакинство с поне един член на възраст между
16 и 74 навършени години.
Брой въведени системи в населените места за разделно събиране на битовите отпадъци
В гр. Сливен е въведена система за разделно събиране на масово разпределени отпадъци,
в.т.ч. отпадъци от опаковки. Има подписан договор с “Екобулпак” АД от 23.02.2005 г. със
срок 5 години – продължен с анекс от 10.03.2010 г. за 5 години и от 08.04.2015 г. е
продължени с още 5 години. Броят на пунктовете за разделно събиране на различните видове
отпадъци е както следва: 186 бр. точки: 98 бр. контейнери тип “Бобър” с обем 1100 л. за
хартия, пластмаса и метал; 88 бр. контейнери тип “Иглу” с вместимост 1400 л. за стъкло.
Цялото население на гр. Сливен е обхванато от системата за разделно събиране.
Изградени детски площадки (бр.)
През 2017 г. е изградена детска площадка в Урегулиран поземлен имот І, кв. 215, по плана на
кв. „Клуцохор”, на площ от 100 кв.м., както и площадка за спорт в Урегулиран поземлен
имот ІХ кв. 215, по плана на кв. „Клуцохор”, в съседство с детската площадка.
По проект „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по ОПРР (сключен
договор на 13.01.2017 г.) се предвижда изграждането на детска площадка с „Комбинирано
съоръжение за игра", площадка за пясъчни скулптури и люлки тип „Везна”, както и
площадка с люлки и въртележки за деца от 3 до 12 години. Интервенциите на обект:
"Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко
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ползване и междублокови пространства в кв. Република" са обособени в три района. Във
всеки район ще бъдат изградени детски площадки с комбинирани спортни площадки за игра
и фитнес на открито.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
СБЛИЖАВАНЕ
Стратегическа цел 4: Стартиране на териториални инициативи за сближаване
Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи.
Специфична цел 4.1.1.: Участие в териториални инициативи подкрепящи развитието
на транспортните системи и логистика
Мярка 4.4.1.1.: Подкрепа за проекти подобряващи териториалното сътрудничество в
транспорта и логистиката
 Проект 4.4.1.1.1.: Публично-частен проект за изграждане на регионален транспортен и
спедиторски център в гр. Сливен
Приоритет 4.2. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни икономически
дейности.
Специфична цел 4.2.1.: Развитие на приоритетните икономически дейности чрез
териториално сътрудничество
Мярка 4.2.1.1.: Участие в териториални инициативи подкрепящи развитието на
транспорта, земеделието и алтернативния туризъм
 Проект 4.2.1.1.1.: Проект за изграждане на пазарни партньорства със съседни общини
в областта на индустрия, земеделие и животновъдство
 Проект 4.2.1.1.2.: Проект за изграждане на партньорства със съседни общини в
областта на туризма за предлагане на регионален туристически продукт
Приоритет 4.3. Териториално сътрудничество на институционално ниво/регионални
инициативи.
Специфична цел 4.3.1.: Развитие на институционалното сътрудничество чрез
регионални инициативи
Мярка 4.3.1.1.: Участие в регионални и трансгранични инициативи и програми
подобряващи социалното и икономическо развитие
o Община Сливен отчита значението на международното сътрудничество и
евроинтеграцията като на интернет страницата на Общината са представени
функционалните приоритети на Общинския център за евроинтеграция. Те
включват:
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 Разработване на предложения, подпомагане на подготовката и следене
за изпълнението на подписаните договори, съглашения и протоколи за
международната дейност на Общината; съдействие за разширяване на
партньорството

между

различни

институции,

неправителствени

организации;
 Поддържане на експертно ниво постоянните контакти с побратимените
градове и региони от чужбина, с които има договори за сътрудничество;
съхраняване и актуализация на свързаната с това документация; водене
и поддържане на цялата международна кореспонденция на Община
Сливен;
 Съставяне на проекто-програми за посещението на чуждестранни гости
и след съгласуване организиране на тяхното изпълнение; осъществяване
на

организационно-техническата

подготовка

за

посещението

на

делегации и работни групи от Община Сливен в чужбина;
 Информационно

осигуряване

администрация

с

оглед

на

дейността

разширяване

на

на

общинската

възможностите

за

международното сътрудничество;
 Участие в подготовката на постоянни международни прояви на Община
Сливен; иницииране и участие в организацията на обществени прояви,
свързани с международното сътрудничество и евроинтеграцията;
 Участие в стратегическото планиране на дейността за подготовка и
реализация на проекти за участие в международни програми, във
взаимодействие с други отдели и общински звена;
 Консултации и участие в процеса на обучението на кадрите по проблеми
на международното сътрудничество и европейската интеграция;
 Организиране и осъществяване на международната и протоколна
дейност

на

Общината,

следене

и

водене

международната

кореспонденция.
 Общинският център за евроинтеграция реализира политиката на
Общината в областта на европейската интеграция, в партньорство с
неправителствени организации, чийто статут и програма се утвърждават
от Общинския съвет.
o Община

Сливен

има

подписани

следните

договори/споразумения

за

международно сътрудничество:
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 Договор за побратимяване и сътрудничество с град Алба Юлия,
Румъния
 Договор за сътрудничество с град Чунцин, Китай
 Договор за сътрудничество с град Гера, Германия
 Договор за сътрудничество с град Пейч, Унгария
 Протокол за намеренията за установяване на дружески отношения със
Светлогорск, Беларус
 Споразумение за сътрудничество с Община Текирдак, Турция
 Протокол за намеренията за сътрудничество с Тернопол, Украйна
 Договор за сътрудничество с област Вал д'Адур, Франция
 Съглашение за сътрудничество с град Воронеж, Русия
o Градове-партньори на гр. Сливен са:
 Град Гера, Германия
 Град Тернопол, Украйна
 Град Пейч, Унгария
 Град Кесаряни, Гърция
 Град Воронеж, Русия
 Град Чун-Цин, Китай
 Град Алба Юлия, Румъния
 Град Светлогорск, Беларус
 Град Текирдаг, Турция
 Град Джараш, Кралство Йордания
 Проект 4.3.1.1.1.: Проект за развитието на бизнеса и предприемачеството между
фирми от Община Сливен и побратимените със Сливен градове
 С град Чун-Цин, Китай - Сътрудничеството е насочено предимно към
създаването на благоприятни бизнес-отношения с фирми със сродно
производство.
 С град Текирдаг, Турция - Отношенията между двата града са в широк
спектър от дейности: търговско-икономически, културни, спортни, вече
са подписани редица двустранни договори между училища от Сливен и
Текирдаг.
 С град Джараш, Кралство Йордания - През месец септември 2004 г.,
Община Сливен бе посетена от официална делегация от Кралство
Йордания. По време на проведените работни срещи и разговори, двете
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страни са положили началото на активни контакти в областта на
икономиката, туризма, образованието и културата.

Мярка 4.3.1.2.: Участие в регионални и трансгранични инициативи и програми за
подобряване на качеството на живот
 Проект 4.3.1.2.1.: Проект за възстановяване на сгради с историческо и културно
значение на територията на Община Сливен и общини от съседни страни-туининг
проекти
 Проект 4.3.1.2.1.: Проект за съвместни прояви с културна и образователна насоченост
между Община Сливен и побратимени със Сливен градове
o Община Сливен осъществява сътрудничества със следните побратимени
градове:
 С град Гера, Германия - Сътрудничеството с гр. Гера се осъществява
предимно чрез съвместни проекти по програми на Европейския съюз.
 С град Пейч, Унгария - Сътрудничеството се осъществява в широк
спектър от дейности, обем на групи и разработката на съвместни
проекти.
 С град Кесаряни, Гърция - Съвместната работа между двете общини е
насочена предимно в областта на културата, изкуството и спорта.
 С град Алба Юлия, Румъния - Партньорството между Сливен и Алба
Юлия е резултат от съвместната работа по проекта „Аква фил“ по
програма „Екос увертюр“ на Европейския съюз. Сътрудничеството с
румънския град се осъществява чрез съвместни проекти по програми на
Европейския съюз и размяна на творчески колективи.
 С град Текирдаг, Турция - Отношенията между двата града са в широк
спектър от дейности: търговско-икономически, културни, спортни, вече
са подписани редица двустранни договори между училища от Сливен и
Текирдаг.
 С град Джараш, Кралство Йордания - През месец септември 2004 г.,
Община Сливен е посетена от официална делегация от Кралство
Йордания. По време на проведените работни срещи и разговори, двете
страни положиха началото на активни контакти в областта на
икономиката, туризма, образованието и културата.
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Индикатори
Табл. 4 Индикатори по приоритетна област 4
Постигната стойност
2017 г.

Индикатор
Брой на осъществените сътрудничества със съседни
общини и области, подобряващи транспортната система

1

Брой на осъществените сътрудничества за подготовка и
изпълнение на съвместни проекти/партньорства

5

Брой на осъществените сътрудничества с други градове,
общини, административни области, региони, вкл. от
съседни държави за реализацията на дейности от
съвместен интерес (проекти/инициативи/прояви)

4

Брой на осъществените сътрудничества със съседни общини и области, подобряващи
транспортната система
 По данни на Отдел „Общинско развитие, проекти и програми"“ и Отдел
„Международно сътрудничество и инвестиции“ на Община Сливен съществува 1
такова сътрудничество, а именно с Община Ямбол.
Брой на осъществените сътрудничества за подготовка и изпълнение на съвместни
проекти/партньорства
 По данни на Отдел „Общинско развитие, проекти и програми“ и Отдел
„Международно

сътрудничество

и

инвестиции“

на

Община

Сливен

тези

сътрудничества са общо 5. Това са съвместни проекти които са подкрепени и заявени
в партньоство с градовете – Мелитопол, Ниш, Констанца, Одрин, Областен управител
и Кмет Тараклия. Проектите са в процес на подготовка за кандидатстване.
Брой на осъществените сътрудничества с други градове, общини, административни
области, региони, вкл. от съседни държави за реализацията на дейности от съвместен
интерес (проекти/инициативи/прояви)
 По данни, предоставени от Отдел „Общинско развитие, проекти и програми“ и Отдел
„Международно

сътрудничество

и

инвестиции“

на

Община

Сливен

тези

сътрудничества са общо 4. Имаме подкрпени от нас проекти с Бургас, Стара Загора,
Ямбол и Тараклия.
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