ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – 19 ОКТОМВРИ 2020 г.

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

Методи на анализа

Силни страни
• Добре развита и в добро състояние републиканска пътна мрежа /РПМ/
• Бърза връзка с АМ „Тракия“ и лесен достъп до РПМ с национално и международно
значение
• Обслужване с две от най-важните жп линии в страната
• Богато културно-историческо наследство
• Богато природно наследство
• Наличие на минерални води
• По-благоприятно от средното ниво за региона и страната възпроизводство на
трудоспособното население
• Реализиране на относително висок икономически растеж и нарастване на
инвестиционната активност в периода след 2014 г.
• Подкрепа за развитие на различни форми на бизнес инфраструктура в общината и
нейното подобряване
• Развитие на агломерацията Сливен-Ямбол. Концентрирани усилия по изграждане
на индустриална зона Сливен-Ямбол
• Подобрявяне на градската среда в общината
• Подготвена концепция за интегриран туристически продукт на територията на
общината, чието реализиране позволява оптимално използване на местния
туристически капацитет
• Реализиран проект за интегриран градски транспорт с важни за транспортното
обслужване на града елементи

Силни страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Над 99% от населението в общината има достъп до високоскоростен интернет
Добре изградена като обхват водоснабдителна мрежа
Всички населени места в община Сливен са водоснабдени
Стартирало изпълнение на голям инфраструктурен ВиК проект, обхващащ и община
Сливен
Електроенергийната мрежа 110 кв се характеризира с добро състояние и капацитет
да поема натоварвания
Успешно се усвоява слънчевата енергия-изградени са много фотоволтаични
централи
Параметрите на изградената газоразпределителна мрежа позволяват включване на
бъдещи абонати
Изтoчницитe на ФПЧ10 в град Сливeн нe са в състoяниe да дoвeдат дo прeвишаванe
на СГН oт40 μg/m3
Почвите в общината са в добро екологично състояние и по отношение на
замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители
Въвежда се Рeгиoнална систeма за управлeниe на oтпадъцитe
Активност на общинската администрация и бизнеса по отношение на търсене и
решаване на важни за жителите и бизнеса в общината проблеми на общинското
развитие, по отношение на участие в проекти в оперативни програми, подкрепени
от ЕС и др. донорски програми
Развит неправителствен сектор

Слаби страни
• Налице е намаление на родилните контингенти и на най-репродуктивната възрастова
група (15-34 г.)
• Тенденция на постепенно застаряване на населението на общината
• Възможностите за естествено възпроизводство на населението в община Сливен към
момента са силно ограничени, т.е. липсват възможности за нарастване на броя на
населението по естествен път. Тази констатация е валидна и за град Сливен
• Процес на свиване на трудовия ресурс, който ще продължи и в перспектива
• Влошени демографски характеристики на населението – висока смъртност (найвисока в ЕС), ниска продължителност на живота (най-ниска в ЕС)
• Влошаване на образователната структура на населението в общината – делът на
лицата с ниско образование се увеличава
• Един от най-високите дялове в страната на преждевременно напусналите училище
• 45% от населението на 15 и повече години е икономически неактивно през 2019 г.
• Липса на равен достъп до качествени здравни услуги, особено на уязвимите групи
• Ниско технологично и иновационно равнище на част от производствата в общината
• Невалоризирано и несоциализирано природно и културно наследство
• По-ограничено развита третокласна пътна мрежа, обслужваща
вътрешнорегионалните транспортни комуникации

Слаби страни
• Състоянието на част от общинските пътища е незадоволително
• Отделни по-отдалечени и слабонаселени места в общината са затруднени в достъп
до интернет
• Ограничени цифрови умения на част от населението
• Наличие на населени места с режим на водоснабдяване
• Наблюдавани отклонения в качествата на питейната вода
• Изключително високи загуби на вода-едни от най-високите за страната
• Голяма част от ВиК мрежата е остаряла
• Инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води е
недостатъчно изградена
• Отклонения в сигурността и качеството на електрозахранване в някои отдалечени
райони
• Мерките за повишаване на енергийната ефективност на обществените обекти и
сградния фонд все още не постигат достатъчен ефект
• Битовата газификация изостава
• Р.Асeнoвска слeд гр. Сливeн е с влoшeнo eкoлoгичнo състoяниe
• Липсата на канализация в насeлeнитe мeста, зeмeдeлиeтo, нeрeгламeнтиранитe
смeтища влошават химичното състояние на подземните води и създават проблем
за осигуряване на чиста питейна вода
• Проблеми в сметосъбирането и разделното събиране на отпадъци

Възможности
• Подобряване състоянието на третокласната пътна мрежа за подобряване
достъпността на периферните райони
• Своевременни поддържащи ремонти на общинската пътна мрежа
• Разширяване на проникването на ИКТ и в по-слабонаселените места от общината
• По-нататъшно развитие на цифровите услуги
• Завършване и пускане в експлоатация на ПСПВ „Сливен“
• Подмяна, ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване на
загубите при транспортирането на водата
• Доизграждане на канализационната мрежа на агломерация Сливен
• По-активно прилагане мерките за енергийна ефективност за повишаване ефекта от
прилагането им
• Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на нетоплофицираните
квартали на гр. Сливен
• Увeличаванe брoя на дoмакинствата в гр. Сливeн, кoитo са oбхванати oт систeмата
за цeнтралната тoплoфикация.

Възможности
• Въвeжданe на изисквания към качeствoтo на твърдитe гoрива, прeдлагани за
oтoплeниe на пазара
• Пoдoбряванe на мобилността на транспорта в общината
• Необходимост от разширен ареал за икономическа активност – функционален
ареал или градски клъстер „Сливен-Ямбол” и подкрепа за подобрена транспортна
достъпност, обща производствена зона, общо промотиране на възможностите на
ареала за индустриално и бизнес развитие, обучение на персонал и др.
• Проектиране на защитни диги от наводнения и укрепване на потенциални
свлачища
• Активно и ефективно използване на възможностите, които предоставят
Европейските фондове, други международни програми и източници за
финансиране на проекти в общината
• Успешно прилагане на мерки на кръговата икономика
• Успешно включване в „Зелената сделка” и Плана за възстановяване на ЕС
• Активна младежка общност с потенциал за изграждане на съвременни форми за
насърчаване на предприемачество и развитие на потенциала на младите хора в
общината

Заплахи
• Продължаване на процеса на влошена образователна структура на населението
• Подценяване значимостта на транспорта като структуроопределящ сектор
• Продължаване на системното недофинансиране и провеждане на спешни, а
несвоевременни ремонти на общинската пътна мрежа
• Подценяване на необходимостта от обучение за придобиване на цифрови умения
и задълбочаване на „цифровата изолация“
• Отсъствие на добре обмислена политика от страна на държавата за намиране на
баланс между икономическите възможности на населението и по-глобалните
екологични цели, респ. поетите национални ангажименти за намаление емисиите
на СО2 с по-широко въвеждане мерките за енергийна ефективност и разширяване
процеса на газификация на домакинствата
• Забавяне в закриването на нeрeгламeнтирани смeтища за битoви и стрoитeлни
oтпадъци
• Продължаващо събиране на смесени битови отпадъци в малките населени места
• Подценяване на необходимостта от идентифициране на териториите с вероятно
разпространение на предвидими природни бедствия, главно наводнения,
свлачища, пожари и др.
• Неглижиране на регламентирането на необходимите превантивни мерки срещу
последствията от климатичните промени

Произведена продукция на човек от населението, 2014-2018 г.,
хил.лв

Дял на произведената продукция в общините в ЮИР, %

Показатели за демографско натоварване и демографско
заместване

Равнище на безработица 2007-2020 (%)

Пренощували лица, реализирани нощувки и приходи
от нощувки

Стратегическа част на ПИРО на община Сливен
При разработването на Плана за интегрирано общинско развитие на община Сливен
се съобразява с възможността за участието на общината в ИТИ:
• Идентифициране на местни нужди на конкретната територия
• Съответствие с приоритетите, индикативните мерки и проектни идеи, заложени в
ИСТР ниво 2
• Идентифициране на други заинтересовани страни и потенциални партньори
• В последствие, сред приемане на ПИРО и стартиране на новия програмен период,
разработване в партньорство на концепция за ИТИ/пакет от интегрирани проекти и
• кандидатстване, оценка, одобрение, финансиране, изпълнение и отчитане

Стратегическа част на ПИРО на община Сливен
• ПИРО за периода 2021 – 2027 г. се разработва за период, в който се очакват
сериозни промени в световен и общоевропейски мащаб, включително климатични
промени, преход към нисковъглеродна икономика, индустриална трансформация
и демографски предизвикателства
• По-зелен и нисковъглероден регион и община ще изисква намеси и политики чрез
инвестиране в енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова икономика,
приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска.
Тези инвестиции са особено актуални в Югоизточен регион , който ще бъде силно
засегнат от преструктурирането на енергетиката като резултат от изпълнението на
Зелената сделка на ЕС
• Укрепването на градското развитие, подобряване на свързаността в общината и
качеството на средата в населените места за постигане на балансирано
териториално развитие, подобряване качеството на живота на жителите на
общината са във фокуса на приоритетните публични намеси в общината

Подход

• Използване принципа на „функционалната зона“: структурните интервенции в
области, определени от съвместни характеристики, предизвикателства и
възможности за развитие, не трябва да бъдат строго ограничени до
административните граници, а да се действа съобразно потенциала за справяне с
тях с цел постигане на осезаеми резултати
• Използване принципа на „тематичната концентрация“: съсредоточаване върху
ключови тематични области, като по този начин се цели постигане на възможно найголямо въздействие по отношение на ефективността на финансирането и
ориентацията към резултатите
• Синхронизиране с АНКПР 2013-2025, ИСТР на ЮИР, Целите и приоритетите на ЕС в
областта на регионалната политика за следващия програмен период, Общ
устройствен план на община Сливен, секторни стратегически документи
• Най-важно за трансграничното сътрудничество на страната в периода след 2021 г .
ще бъде сътрудничеството по източната граница на регион а поради
ангажиментите на страната за представяне на одобрен Морски пространствен
план с неговите трансгранични аспекти и перспективи

Подход

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

Визия за развитие на община Сливен

• Визия - Община Сливен - Зелена, иновативна и модерна община, отличаваща се с
подобрено качество на живот на своите жители, насърчаваща развитието на
бизнеса и младите хора и използваща потенциала на своите природни и културни
ресурси и на териториалното сътрудничество
• Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието
• Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие
• Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата,
мобилността и екологичната инфраструктура

Цели и приоритети на ПИРО

• Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието
Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията,
образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света
икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и
демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението.
• Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси
• Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна, спортна и туристическа
инфраструктура и достъпа до нея

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и
образованието

• Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешки ресурси
Качествено образование
Инвестициите в образование са насочени към качествено и приобщаващо образование за всички с
фокус върху тези групи, които са изправени пред затруднения в обучението и/или са в подчертано
неравностойно положение.
Създаване и въвеждане на дигитални учебни ресурси.
Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни училища.
Разширяване на формите на професионалното и дуалното обучение.
Използването на подхода на интегрираните териториални инвестиции може да бъде приложен по
отношение на:
• комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната
сегрегация и против дискриминацията.

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и
образованието

• Цел 1.1 Оптимизиране на инвестициите в човешки ресурси
Насърчаване на обвързаността на образованието и пазара на труда
Постигането на съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда и преходите към
ново индустриално развитие ще се осъществят чрез предоставяне на възможност за професионално
обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците.
Като подходящи за подхода за интегрирани териториални инвестиции в ЮИР се очертават дейностите
за:
• подкрепа на професионално образование и обучение
• развитие на дуалната система на обучение
• ограмотяване на възрастни
• валидиране на знания, умения и компетентности
Специален фокус се поставя върху форми за насърчаване на предприемаческа култура сред
младежите.
За справяне с предизвикателствата вследствие на процеса на преход към неутрална по отношение на
климата икономика ще се подкрепят дейности за:
• повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците
• съдействие при търсене на работа на търсещите работа

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и
образованието

• Цел 1.2 Подобряване на образователната, здравна, социална, културна, спортна и туристическа
инфраструктура и достъпа до нея
• инвестиции в реконструирането на материално-техническата база на училищата по изкуства и
култура и доставката на оборудване за обучението
• инвестиции в инфраструкта, обезпечаваща дейности, насочени към младите хора в общината,
включително създаване на co-working пространства
• подкрепа за мерки, свързани с осигуряване на достъп до културно и природно наследство в
общината чрез изграждане,, реконструкция и модернизация на културната инфраструктура в
региона, включително като част от интегриран туристически продукт. Ще се оптимизира
интегрираното маркетиране и дигитално представяне на развиваните туристически продукти и
маршрути
• продължаване на подкрепата за инвестиции в подобряване на условията и услугите в
специализираните институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора, както и на
деца
• прилагане на мерки за подобряване на здравната инфраструктура и оборудване, както и
възможности за дигитализация на процесите
Интервенциите на Кохезионната политика на ЕС ще бъдат насочени и към подпомагане на активното
социално включване и интегриране на групите със специални нужди и ромското население,,
включително чрез проекти за изгражда не на социални жилища..

Цели и приоритети на ПИРО

• Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие
Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна
икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на
живот на населението в общината.
Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да прерасне в ново качество –
интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и екологичния баланс. За постигането на това е
необходимо наличие на ефективна научноизследователска среда, трансфер на научни постижения,
технологии и и новации в производството и услугите преструктуриране в посока на декарбонизация
на икономиката.
Приоритетните дейности следва да доведат до изпълнението на следните цели:
• Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление
• Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо
развитие

• Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление на предприятията
• подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с
висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, съгласно потребностите и
потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия
за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС
• участие с проекти за развитието на Индустрия 4 . 0
• провеждане на местни кампании за привличане на инвеститори

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо
развитие

• Цел 2.1 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура
• създаване на нови индустриални зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично
чисти, високо технологични производства. През периода 2021 – 2027 г. се очаква да бъдат
обособени редица нови производствени терени, част от които вече са с определени локализации и
предстои обособяването им в парцели за бизнес и индустрия, изграждане на обслужващите улици
и техническата инфраструктура, в т.ч.: Индустриална зона „Сливен и Ямбол“
• рехабилитацията на инфраструктурата в съществуващи икономически/промишлени зони
Предвижда се чрез подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) да бъдат създадени
условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи индустриални зони като
важен елемент от регионалната екосистема в областта на трансфера на технологии и подкрепата за
развитие на предприятия в областите на интелигентната специализация

Цели и приоритети на ПИРО

• Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на градската среда и екологичната
инфраструктура
• Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура
• Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда
• Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел
• Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие

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

• Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура
• изграждане и/или рехабилитация на техническата инфраструктура в локациите, които все още не
успяват да предложат на населението качествени условия за живот
Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване на водите чрез
реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа. Дейностите са насочени
към изпълнение на залегналите в Стратегия та за ВиК инфраструктурата мерки за изграждане на нови
и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи, като в резултат от осъществяването им
ще се подобри качеството на средата за живот в региона.
Мерките по отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на оценка на
нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с действия за намаляване на
течовете.
• продължение на мерките за изграждането и реконструкцията на ВиК инфраструктура въз основа на
регионални прединвестиционни проучвания в съответствие с нормативната база, приоритетно в
агломерации с над 10 000 екв. ж.

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

• Цел 3.2 Насърчаване на мерки на чиста околна среда
• дейностите по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с
пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и
постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство
• мерките и дейностите по оптимизация на системата за управление на отпадъците
• оптимизиране на събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии
за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци с
цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба
• мерки за намаляване замърсяването на въздуха, като подмяна на част от инсталациите на твърдо
битово гориво с алтернативни, надграждане на системата за мониторинг на въздуха
• усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВВИ) съобразно потенциала на
територията
• мерки за подобряване на ефективността на сградните инсталации, а не само на подобряването на
енергийните характеристики на сградите, както и на мерките за ускорена газификация на
обществените сгради.

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

• Цел 3.3 Доизграждане на Интегриран и устойчив транспортен модел
• дейности за подобряване на транспортното обслужване на населените места, отдалечени от града,
като действията за подобряване състоянието на пътната мрежа се съчетаят с подобряване на
обществения транспорт и надграждане на интегрираните и “умни” решения решения за мобилност
• реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до
местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места
за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони

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

• Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие
Цифровата трансформация все повече ще оказва влияние върху всеки аспект на развитието – растеж,
заетост, достъп до образование, здравеопазване, услуги, устойчивост и други.
• развитие на електронно здравеопазване и образование
• въвеждане на Информационни технологии и Е-управление в общината, което предвижда: все потясно интегриране с изградените държавни хоризонтални системи за е-управление; използване на
споделени ресурси при скъсяване на времето за обработка на преписки; увеличаване броя на
предлаганите електронни услуги на най-високо ниво на взаимодействие; промотиране на
електронните разплащания като средство за улеснение на гражданите; внедряване на
разнообразни приложения в сферата на географските информационни системи (ГГИС), развитие на
общинските интернет страници от ново поколение
• продължаване на общинската политика за въвеждане на мерки в подкрепа на „умни градове “ ,,
„градове на знанието “, както и „умни села “ и използване на оптимални решения за смарт
трансформация - видеонаблюдение и управление на трафика, интегрирана система за управление
на паркирането, адаптивна система за управление на трафика при светофарно регулирани
кръстовища, интелигентна система за мониторинг на улично осветление и енергийна ефективност
на обществени сгради

