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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

за целите на изработването на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град Сливен 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД СЛИВЕН ЗА ПЕРИОД 2014-2020 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Сливен, 2013 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2 

1. Проучване мнението на гражданите –Визия за развитие на 
гр. Сливен 

Основната цел на проучването е получената от изследването информация да 
бъде използвана при изготвяне на визия за развитието на гр. Сливен за периода 2014-
2020 година. 

Чрез провеждането на анкетното проучване се цели: 

 Да се дефинират нуждите, нагласите и очакванията на жителите на град 
Сливен към бъдещото развитие на града 

 Да се генерират идеи и препоръки за предприемане и на инициативи с 
оглед бъдещото развитие на град Сливен. 

Тип на проучването: Количествено изследване. 

Метод за събиране на данни: Онлайн анкета 

Целеви групи: жители на град Сливен 

Обхват на изследването: град Сливен 

 

Проведено беше онлайн анкетно проучване сред гражданите на град Сливен. В 
проучването взеха участие над 300 граждани, които изразиха мнението си за визията и 
очакванията им за развитие на града. 
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Нагласите за основните аспекти, които да бъдат отразени във визията за 

развитие на гр. Сливен за периода 2014-2020 г. го свързват с представата за чист и 
зелен град с развита икономика и инфраструктура, който предоставя високо качество 
на живот на своите жители. 

Не малка част от анкетираните считат, че във визията за града трябва да бъдат 
включени елементи свързани със сигурността и превръщането на града в 
привлекателно място за младите хора. 

По-малка част от анкетираните считат , че визията за развитие на града следва 
да е насочена към развитието на туризъм (28%), подобряване на жилищната среда 
(14%), екология (13%) и интеграция на групи от обществото застрашени от социално 
изключване (едва 9%). 
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Град с развита икономика 

Град с развита инфраструктура 

Град, предоставящ високо качество на живот на 
своите жители 

Зелен (с повече паркове, зелени площи) град 

Чист град 

Град, привлекателен за младите хора 

Сигурен град 

Град с развит туризъм 

Модернизиран/обновен град 

Красив град 

Град с подобрена жилищна среда 

Екологичен град 

Град, устойчиво интегриращ групи от 
обществото, застрашени от социално изключване 

Кои основни аспекти считате, че трябва да бъдат отразени във визията за 
развитие на гр. Сливен за периода 2014-2020 г.? 
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2. Консултиране на формулирани варианти за Визия за 
развитие на гр. Сливен със заинтересованите страни 

Основната цел на проучването е да бъдат консултирани разработените 
варианти за визия за развитието на гр. Сливен за периода 2014-2020 година. 

Тип на проучването: Количествено изследване. 

Метод за събиране на данни: Онлайн анкета 

Целеви групи: жители на град Сливен 

Обхват на изследването: град Сливен 

 

Проведено беше онлайн проучване сред гражданите на град Сливен за 
консултиране на формулираните предложения за визия за развитие на гр. Сливен в 
периода 2014-2020 г. 

Предложенията за Визия на гр. Сливен за периода 2014-2020 г. включваха: 

1) Сливен - чист и зелен град с развита икономика и инфраструктура. 

2) Сливен – сигурен град, предоставящ високо качество на живот и 
привлекателен за младите хора. 

3) Сливен – икономически проспериращ, зелен и сигурен град, предоставящ 
високо качество на живот. 
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Като най-предпочитани варианти от анкетираните със сходни проценти (45%) са 
посочени вариантите „Сливен – икономически проспериращ, селен и сигурен град, 
предоставящ високо качество на живот.“ И „Сливен – чист и зелен град с развита 
икономика и инфраструктура.“ 

Предложените варианти ще бъдат допълнително консултирани в 2 фокус групи с 
представители на администрацията на гр. Сливен и представители на гражданския 
сектор. 

 

45% 

9% 

45% 

Предложения за визия за развитие на гр. Сливен за 
периода 2014-2020 г. Моля, изберете формулировката , 

която най-точно отразяват вашето мнение. 

Сливен – икономически 
проспериращ, зелен и сигурен 
град, предоставящ високо 
качество на живот. 

Сливен – сигурен град, 
предоставящ високо качество 
на живот и привлекателен за 
младите хора. 

Сливен - чист и зелен град с 
развита икономика и 
инфраструктура. 


