АНКЕТА
ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
В процес на изработване е общ устройствен план в обхвата на цялата територия на
община Сливен. Едно от предназначенията на плана е да осигури основа за правилно
насочване и оптимална реализация на инвестициите, с оглед гарантиране устойчивостта в
социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите.
Общинската управа счита за приоритет отчитането на реалните потребности и
инвестиционните намерения на заинтересованите страни на територията на общината
Във връзка с разработка на общия устройствен план на община Сливен, моля да
попълните следната анкета. Отговорите посочете с отметка Х или свободен текст.
1. Наименование на стопанския субект/организация...............................……………………
2. Местоположение на фирмата/организацията:(адрес, № на квартала, УПИ(парцел) № )
……………………………………………………… В производствена зона

 Да  Не

3. Отрасъл, в който развива дейност Вашата фирма:
 Промишленост
Търговия

 Селско стопанство

 Услуги

 Туризъм

 Транспорт  Строителство



 Други

4. Предмет на дейност, на територията на община Сливен............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Собственост или право на ползване на терена …………………………………………
............................................................................................................................................................
6. Форма на собственост:  Държавна  Общинска

 Частна

 Смесена

7. Брой заети лица в дейността в границите на общинската територия.........................
8. Брой на заетите лица, приходящи от съседни общин …………………………………
9. Обща площ на терена (имота, парцела) ………………… (дка)
10. Застроеност на терена (имота, парцела) :
Застроена площ -

кв.м Разгъната застроена площ –
Благодарим за отделеното време!
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11. Необходимост от транспортна инфраструктура: ………
Моля, посочете: …….......................................................……………………………
12. Водоснабдяване:
собствени водоизточници:  Да

 Не Промишлена вода  Да

 Не

необходимост от допълнителни количества ……………………………………………
13. Канализация:
местна  Да  Не; градска … Да

 Не

има ли пречиствателни съоръжения: вид и капацитет …………………………………
14. Евентуални проблеми и потребности, свързани с наличието и експлоатацията на
довеждащата транспортна и друга техническа инфраструктура:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
15. Евентуални проблеми, свързани с ползването на природни ресурси и /или
опазването на околната среда.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
16. Данни (евентуално с количествени параметри) за ползваните суровини и материали
с произход извън границите на общината, в т.ч. и от съседни общини.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
17. В каква посока очаквате да се развие Вашият бизнес/ в следващите 5 години:
 Ръст

 Спад

 Без промяна

18. Намерения за развитие на дейността, напр.:
-

развитие на нови дейности;
Благодарим за отделеното време!
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-

развитие на нови мощности, респ. разширение на съществуващите или
усвояване на нови терени за осъществяване на дейността.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
19. Кои проблеми в общината Ви пречат на бизнеса? …
………….............………………………………………………………………………………….......
.....................................................................................................................................................
20. Кои проблеми в производствената зона или мястото, където сте локализирани, Ви
пречат на бизнеса?
……………………..............………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
21. Каква помощ очаквате от общината?
……………………..............………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
22. Има ли община Сливен нужда от нови зони за инвестиции. Къде? За кой
отрасъл/сектор/производства?
………………………………………………………………………………………………………....
......................................................................................................................................................
23. Ваши предложения и препоръки към бъдещия Общ устройствен план на община
Сливен.
……………………..............………………………………………………………………………
Лице за контакт: (име, телефон)………………………………………………………………

Моля, изпращайте попълнените анкети до 30 юни 2016г. на
имейли agora@abv.bg или ipgvr_sliven@abv.bg

Благодарим за отделеното време!
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