Планиране и прилагане
на политики на местно
ниво по отношение на СП
в община Стара Загора
Стара Загора, 19.09.2013 г.

Законът за регионално развитие предвижда и следните нива
на планиране:
Национална стратегия за регионално развитие:
o определя дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на
Република България;
o Отчита предвижданията на Националния план за развитие;
•

Регионални планове за развитие - за районите за планиране;
разработват в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за
регионално развитие, както и с приоритетите и специфичните цели,
съдържащи се в областните стратегии за развитие, за съответния програмен
период;
приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

Законът за регионално развитие предвижда и следните
нива на планиране:
•

Областни стратегии за развитие - определят целите и приоритетите за
развитие на областта, както и мерките за постигането им;
разработват се в съответствие с Националната стратегия за регионално
развитие;
Приема се от областния съвет за развитие.

•

Общински планове за развитие - определят целите и приоритетите
за развитието на съответната община, както и финансовите ресурси
за реализация.
Разработва се в съответствие с предвижданията на областната
стратегия за развитие;
Приема се от общинския съвет по предложение на кмета на
общината.

• През периода 2014- 2020 г.- за първи път в България се
въвежда като инструмент Интегрираните планове за
градско възстановяване и развитие.
• Град Стара Загора, като един от 6-те големи града в
страната, е сред първите бенефициенти по ОП
Регионално развитие за разработването на свой план.
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Въведение:
Планът за развитие на община Стара Загора, съгласно Закона за
регионално развитие е основният документ, определящ
стратегическите цели и приоритети на общинската политика.
Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на
общинското ръководство и всички заинтересовани страни в
общината за постигане на целите на това развитие и по този
начин да превърне стратегическото планиране в основен
действащ инструмент за развитие на общината.
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Цели и задачи на плана за развитие на община Стара Загора:
Планът е основният инструмент за управление на община Стара
Загора през следващите седем години. ОПР следва да
интерпретира и конкретизира общата законодателна и
стратегическа рамка на регионалното развитие в България и
Европа, да изяви местната специфика и да предложи
аргументирани решения за социалните, икономическите,
екологичните, културните и управленските предизивикателства
по пътя към устойчивото развитие на общината.
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ВИЗИЯ 2020
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА – ПРОСПЕРИРАЩА ТРАКИЙСКА
ОБЩИНА, ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ,
КЪДЕТО БОГАТОТО ПРИРОДНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,
НАУКАТА И СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА СТИМУЛИРАТ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И ТВОРЧЕСКАТА ИЗЯВА НА ХОРАТА .
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ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

Приоритетна област 1: Идентичност
Приоритетна област 2: Знание
Приоритетна област 3: Среда
Приоритетна област 4: Функционалност
Приоритетна област 5: Растеж
Приоритетна област 6 : Баланс
Приоритетна област 7: Управление
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П5.3 – Създаване на виртуален бизнес инкубатор за
подкрепа на предприемачеството - основна структура:
община Стара Загора; партньорска структура: АРИР- Стара
Загора и частния бизнес; в т.ч. социалното
предприемачество;
П5.4– Формиране на партньорска мрежа в подкрепа на
дейността на виртуалния бизнес инкубатор - основна
структура: община Стара Загора; партньорска структура:
АРИР- Стара Загора и частния бизнес;

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
2014 – 2020г.

Зона с потенциал за икономическо развитие
Приоритети:
1.Обновяване на техническата инфраструктура и
производствените сгради
2.Развитие на човешките ресурси и стимулиране на
предприемачеството:
Мерки:
Заетост чрез повишаване образователното равнище и
квалификацията на работната сила
Стимулиране на частния бизнес и младите предприемачи
3. Повишаване иновационния капацитет и икономически
просперитет
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Зона с потенциал за икономическо развитие
Проект ЗВII - 9.1.Бизнес-обучения за млади и възрастни;
Проект ЗВII - 9.2 Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за
хора с увреждания

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

