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Визията ни дава представа за развитието на ключовите икономически и 
социални сектори в града и за неговото пространствено развитие до 2020 г. 

Дефинирането на съответстваща на нуждите и желанията на местната общност 
Визия за развитие на гр. Сливен е основа за определянето на адекватна стратегическа и 
планова рамка на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на града. 

Визията за развитие на град Сливен кореспондира със заложените параметри в 
стратегическите документи от по-високо йерархично равнище в европейски, 
национален и регионален аспект. 

Формулираната в Областната стратегия за развитие на област Сливен 2005-2015 
г. визия гласи: 

„Сливенска област - модерна и просперираща в началото на третото 
хилядолетие, достойна част от Обединена Европа.“ 

Визията заложена в Плана за развитие на община Сливен 2007 – 2013 година 
носи сходен смисъл, но насочен конкретно в рамките на общината : 

„Да превърнем Община Сливен в привлекателно място за живот, труд и 
почивка, да създадем оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна 
реализация на човешкия фактор чрез:  

- развитие на местната икономика, основаваща се на традиционни и 
ресурснообезпечени отрасли, и внедряване на нови и високотехнологични 
производства, типични за икономика, базирана на знанието;  

- подобряване на техническата и социалната инфраструктура; 
- възстановяване и опазване на околната среда; създаване на условия за 

осмисляне живота на всички жители и особено на младите хора и 
маргиналните групи;  

- ефективна местна администрация.“ 

Отчитайки възприетите визии за развитие на област Сливен, община Сливен и 
дефинираните сравнителни предимства и основни проблеми на урбанизираната 
територия на гр. Сливен в целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация, след 
анкетно проучване бяха формулирани три варианта на визия за развитие на гр. Сливен 
в периода 2014- 2020 г.: 

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

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

Сливен – икономически проспериращ, зелен и сигурен град, 
предоставящ високо качество на живот. 
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Тези три варианта бяха обсъдени във фокус-групи с представители на 
общинската администрация на граждански организации от град Сливен. Основните 
акценти от това обсъждане са свързани с необходимостта от акцентиране върху 
традициите на града, присъствието на хората във визията, желанието на хората за 
удобна жизнена среда, която в крана сметка се постига чрез подобрената 
инфраструктура, както и за важността на доброто управление за осъществяването на 
формулираните визия и цели на развитието на града. 

Въз основа на направените проучвания и обсъждания е формулирана следната 
визия за развитие на гр. Сливен в периода 2014- 2020 г.: 

Сливен - възроден предприемачески дух, добро 
място за живот, добро управление 

 


