ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611 106;
Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;
Централа: 044/611 100; факс: 044/662 350

ПОКАНА
за провеждане на фокус групи със заинтересовани лица в рамките на
Разработване на План за интегрирано развитие на Община Сливен (ПИРО)
за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 17 и 18 септември 2020 г. в Зала „Май“ на Община Сливен ще се проведат
поредица от фокус-групи с представители на образователната общност, доставчици на
социални услуги, бизнеса, неправителствения сектор, пенсионерите, институции на местно и
регионално ниво.
Целта на фокус-групите е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от
заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през
следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.
Фокус-групите са част от поредица инициативи за консултиране на обществеността в
рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на община Сливен за периода
2021-2027 г.
Вашето мнение за проблемите в общината и оптималните възможности за решаването им
е от значение.
В тази връзка Ви каня да вземете участие на 17 септември 2020 г. /четвъртък/, от 15:00
часа във фокус-група с представители на бизнеса – компании, браншови организации,
регионални представителства на работодателските организации и др., съгласно
приложената програма.
Предвид ограничения капацитет на местата в Зала „Май“ и с оглед спазване на
противоепидемичните мерки и изискванията при организиране на мероприятия на закрито, е
необходимо предварително да заявите участието си на ел.поща:
piro.sliven@gmail.com или телефон: 044/ 611 145.
По повод разработването на Плана за интегрирано развитие на община Сливен 20212027 г., всички заинтересовани лица имат възможност да изразят своето мнение, попълвайки
кратка анкета на адрес: https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=fI0J/mY%2BZDU%3D.
Проучването е анонимно и съдържа въпроси, свързани с бъдещото развитие на общината
и населените места на нейна територия.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!
С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

