Настоящият доклад представя резултатите от
Последващата оценка ПО на Общинския план за
развитие ОПР на Община Сливен за периода
г изготвена в изпълнение на нормативните
изисквания на Закона за регионалното развитие

ВИЗИЯ
Община Сливен
среда на устойчив растеж общество на знанието и обновени
селища предлагащи високо качество на живот и енергийна ефективност съхранено
културно историческо
наследство
и
околна
среда
иновативна
и
конкурентноспособна икономика създаваща квалифицирани работни места и
продукти с висока добавена стойност
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Осъществените
в
рамките
на
периода мерки успешно адресират
визията в частта й свързана с
Повишено качество на живот свързано с
подобрената среда чрез редица
градоустройствени дейности
Подобрена енергийна ефективност на сградния
фонд и материално техническа база на
образователни социални културни институции
Съхранено културно историческо развитие

Подобряване на спортната инфраструктура

Модернизиране на местните предприятия за
подобряване на производствения капацитетет
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Осъществените в рамките на
периода мерки успешно адресират
визията в частта й свързана с
Устойчивото развитие чрез дейности в
областта на управление на
отпадъците

Стартирането на мащабни инвестиции
във ВиК инфраструктурата

Повишаване на качеството на
предоставяните услуги и осъществени
партньорства
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НАЛИЧИЕ НА ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩ БРОЙ
ОТЧЕТЕНИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

МНОГО ВИСОКА АКТИВНОСТ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН В ПАРТНЬОРСТВА

ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ РАЗЛИЧНИ
ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ОПР
Висока активност при търсене на възможности за
ефективно изпълнение на заложените мерки
съобразено с актуалните предизвикателства на
периода на изпълнение на Плана
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Важна роля за изпълнението на ОПР имат:
алокираните собствени средства
средствата от централния бюджет насочен приоритетно към
техническата инфраструктура включително изграждане на
нова инфраструктура

Изпълнението на мерките по част от
приоритетните области е оценено като
задоволително
Не са изпълнени всички проекти заложени в Плана основно
поради липса на релевантна процедура за финансиране или
поради тяхната комплексност
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Реализацията на целите на Стратегическа цел 1 може
да се оцени като задоволителна предвид на това, че е
налице

постигнат

положителен

резултат

по

отношение на:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Реализиране на
икономически растеж
основан на местния
природен културен и
демографски потенциал
чрез иновации във водещите
икономически дейности

нарастване на произведената продукция
приходите от продажби от местните предприятия
увеличаване на броя им и инвестиционната им
активност

Равнището на икономическо развитие на община Сливен
измерено с показателя Произведена продукция на човек от
населението

показва по-високо от средното за ЮИР

нарастване в периода
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Изпълнението на мерките по отделните приоритети
на Стратегическа цел 2 се характеризира със
значителен интензитет, като напредъкът по тях
може да се оцени като съществен.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

Целенасочени усилия и съответно ресурс
са насочени към:

Подобряване на условията за

Подобряване на социалните и образователни услуги и

личната сигурност

живот социалните услуги и

свързаната с тях инфраструктура
Приобщаване на уязвими групи от населението на
общината
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Изпълнението на мерките по отделните приоритети
на Стратегическа цел 3 може да се оцени като
задоволително

доколкото тези мерки таргетират

комплексни в много случаи проекти на регионално
ниво които изискват сложни и ресурсоемки процедури

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
Развитие на техническа

за подготовка и изпълнение и не са изпълнени всички
проекти заложени в Плана

инфраструктура водеща до
растеж и опазване на
околната среда
В периода за изпълнение дейностите по Стратегическата цел
са насочени към устойчивото управление на отпадъците и
са стартирали дейности за модернизация на ВиК
инфраструктурата
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Изпълнението на мерките по отделните приоритети
цели на Стратегическа цел 4 може да се оцени като
задоволително, доколкото са предприети:

инициативи за повишаване качеството на
административното обслужване и неговата
автоматизация и дигитализация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:
Стартиране на териториални
инициативи за сближаване

продължени и надградени партньорски дейности
на национално и международно ниво
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ

Висока степен на изпълнение на
целите и приоритетите на ОПР според
отчетените индикатори

Положителни трендове в областта на
социално икономическо развитие в
общината спрямо предходния
програмен период
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Очертаните тенденции в естественото движение на
населението бележат възпроизводство с отрицателен
естествен прираст но с по нисък интензитет през
последните години в отчетния период
Продължава тенденция на постепенно застаряване на
населението на общината по силно изразена е тази
тенденция за страната и региона

Възпроизводството на трудоспособното население в
община Сливен е по благоприятно от средното ниво за
региона и страната
Броят на лицата с висше и средно образование
намалява а нараства този на лицата с ниско
образование
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ

В отчетния период равнището на

Тенденцията на намаляване на контингента от
население в трудоспособна възраст води до

безработица в община Сливен

ограничаване на активното население на

намалява но е над средното за

общината от което се формира и работната й

страната и ЮИР

сила Високият дял на неактивното население е
едно ограничение за икономическия растеж
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Недостатъчно повишаване на
предприемаческата активност в общината
В периода

г броят на

предприятията се увеличава от

на

но намалява техният брой в
индустрията на общината от

През периода след

на

г се наблюдава нарастване на

икономическия растеж в община Сливен близък до
средния за страната и един от най високите в ЮИР
Растежът е свързан с нарастване на инвестиционната
активност в периода разходите за дълготрайни
материални активи се увеличават с около 10% най
високо нарастване в селското стопанство около 50%
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Наложеното вече като

Липса на интегриран

Закъсняло стартиране на

практика разминаване във

подход по отношение на

реалното функциониране

времето на процеса по:

източниците на

на Оперативните

финансиране и секторните

програми, което

политики при прилагане

рефлектира върху

на Интегрираните планове

сроковете за

за градско възстановяване

представяне, оценяване

и развитие.

и одобрение на проекти

изготвяне на ОПР
г
изготвянето на националните и
регионални документи в системата за
регионално развитие НСРР Оперативни
програми ПРСР
липса на информация на първоначалния
етап за възможностите и условията за
достъп до финансов ресурс от фондовете
на ЕС

на бенефициентите,
включително на
община Сливен.
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Да се приложи гъвкавост и комплексен подход при
прилагане на ПИРО от гледна точка на постигане на
кумулативни ефекти от използването на стандартните
източници на финансиране НПВУ и Плана за справедлив
преход
Да се положат специални усилия за посрещане на
предизвикателствата на Зелена сделка свързано с
преструктуриране на икономиката на общината и
трудовите пътувания към съседни общини

Да се продължи политиката за активно междуобщинско
сътрудничество с цел подготовка и прилагане на ИТИ
подхода в областта на регионалното развитие
Да продължат активните действия на община Сливен по
отношение на налагане на общината като привлекателна
инвестиционна дестинация изграждане на индустриална
зона и привличане на инвеститори вкл в новия контекст
на финансиране от НПВУ ПРР и ПНИИДИТ
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