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План-График за разработване на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.: 

 

ЗАДАЧИ ОТГОВОРНИК СРОК РЕЗУЛТАТ 

1. Подготовка и издаване на Заповед на Кмета за сформиране на предварителна 
координационна група (3 до 5 човека), съставена от представители на 
общинската администрация. Предварителната координационна група изготвя 
работен вариант на план-график за работата; преценява дали да бъдат наети 
външни консултанти; определя необходимите финансови ресурси и определя 
примерен брой и състав на работните групи. (Примерни членове на групата: 
Зам.-Кмет «ЕФиОП», Директор «ФИАМПОС», Секретар на Общината, 
Директор дирекция «ПАПМС», Директор «АПД» или Директор «АОИТ»). 

Мерки за информация и публичност: 
   Информация на интернет страницата на общината във връзка със стартиране 

изготвянето на ОПР 2014 – 2020 г. Създаване на банер ОПР 2014 – 2020 г. 
 

Дирекция „ПАПМС” – 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие” 
Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии” 

30 ноември 2012 г. 

Съставен екип за планиране; 
Изготвен план за работа 
на екипа; 
Гражданите са информирани към 
кого могат да отправят 
предложения. 

2.  Подготвяне и внасяне на докладна от името на Кмета до Общински съвет, с предложение 
за разработване на ОПР 2014 – 2020 г. 

Мерки за информация и публичност: 
 Публикуване на Решение за приемане разработването на ОПР 2014 – 2020 г. от 

Общински съвет. 
 

Дирекция „ПАПМС” - 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие”; 
Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии” 

31 декември 2012 г. Решение на Общински съвет за  
разработване на ОПР 2014 – 2020 г. 

3.  Общински съвет определя свои представители за членове в работните групи по 
изработване на Общинския план за развитие по области и сфери. 

Мерки за информация и публичност: 
 Публикуване на  Решение от заседание на Общински съвет за определяне на 

членовете на работните групи. 
 

 

Общински съвет; 
Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии” 

31 декември 2012 г. Определени членове в работните 
групи от Общински съвет. 
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4.  Подготвяне и издаване на Заповед на Кмета относно състава на работните 
групи, техните ръководители и график на работните срещи, във връзка с  
разработването на ОПР 2014-2020 г. 

Мерки за информация и публичност: 
 Публикуване на Заповедта на интернет страницата на Общината. 

 

Дирекция „ПАПМС” - 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие”; 
Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии” 

31 декември 2012 г. Определен състав на работните групи. 

5.  Провеждане на срещи на работните групи за анализ на съществуващата 
ситуация и SWOT анализ, обсъждане на визията, приоритетите и целите на ОПР 
2014 – 2020 г. 

Мерки за информация и публичност: 
 Съставяне на работни групи по анализа с участието на представители на 
НПО в сферите: Икономическо развитие; Социална сфера и човешки ресурси; 
Инфраструктура; Екология; Устойчива енергия; 
 Публикуване в медиите, на сайта на общината и на видни места в 
кметствата на информация за основните заключения от анализа. 

 

 
Ръководителите на 

работните групи; 
Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

 

31 март 2013 г. 

Изготвен социално-икономически 
анализ и SWOT анализ; 
Данните за анализа и основните 
заключения са съгласувани с граждански 
организации, работещи в анализираните 
сфери; 
Публикувани са изводите от анализа. 

6.  Извършване на предварителна оценка на плана с помощта на независим 
консултант (прогнозна оценка за въздействието на ОПР 2014 – 2020 г. върху 
процесите на социално-икономическото развитие на общината + екологична 
оценка). 

 Мерки за информация и публичност: 
 Представяне на резултатите пред  работните групи;  
 Информация в медиите; 
 Информация на сайта на общината. 

 

Ръководителите на 
работните групи; 

Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

 

31 март 2013 г. 

Анализирани и оценени са тенденциите 
за въздействие на ОПР върху социално-
икономическото развитие на общината и 
върху екологията и околната среда; 
Разработен и публикуван доклад от 
предварителната оценка. 

7.  Формулиране на визията, целите и приоритетите за развитие на общината за 
периода 2014 - 2020 г.  в съответствие с изводите от анализа и Националната и 
Европейска стратегическа рамка – НСРР 2012–2020, РПР 2014-2020, ОСР 2014 
2020 и Стратегията „Европа 2020“ .  

Мерки за информация и публичност: 
 Предложения от работните групи; 
 Предложения от граждани – във форум на общинския сайт; 
 Организиране на обществено обсъждане на визията, целите и приоритетите на 

ОПР; 
 Отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината; 
 Да се предвидят подходи за включване на представители на малките населени 

места – кметовете да се включат в обсъжданията, а останалите жители – в 
предварителното набиране на предложения. Добре е в по-големите/средищни 
села да се организират обсъждания и препоръките от тях да се вземат предвид в 
ОПР. 

Ръководителите на 
работните групи; 

Дирекция «ПАПМС» - 
Директор дирекция, 

Гл. експерт «Рег. 
развитие»; 

Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

 

 
 
30 април 2013 г. 

Изработени, обсъдени и приети цели и 
приоритети на ОПР 2014–2020; 
Постигнат обществен консенсус за 
целите и приоритетите за развитие. 
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8.  Разработване на мерки и дейности по приоритетите, както и на идеи за 
конкретни проекти .  

Мерки за информация и публичност: 
 Набиране на предложения от работните групи, бизнес, граждани и НПО за 

мерки и проектни идеи; 
 Организиране на процес на обществено обсъждане на мерките и проектните 

идеи в ОПР: Тук приложим модел са фокус групи, тематични работни срещи, 
обсъждания по приоритети в кварталите и в малките населени места, 
завършващи с обща дискусия (препоръчителен формат отново е Обществен 
форум или Конференция на бъдещето). Важно е при организирането на 
дискусията гражданите да не останат с впечатлението, че всичко е вече решено, 
а предложените мерки и проектни идеи действително да подлежат на 
доразвиване и евентуални изменения, резултат от предложенията на 
участниците. За целта те следва да са предварително подготвени с материали и 
информация; 

 Отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината – преди и след 
обсъждането; 

 Обратна връзка от общинската администрация относно препоръките на 
гражданите и гражданските организации. 

 

Ръководителите на 
работните групи; 

Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

 

30 април 2013 г. 

Разработени и приети мерки, дейности и 
идейни проекти за реализацията на ОПР 
и постигането на неговите цели и 
приоритети. 

9. Изработване на индикативна финансова таблица с ресурсите, необходими за 
реализацията на плана (финансовата рамка на поетите ангажименти от страна на 
всички партньори в местното развитие).  

Мерки за информация и публичност: 
 Набиране на предложения от работните групи, бизнес, граждани и НПО за 

включване на възможни външни публични източници: структурни фондове на 
ЕС, международни финансови институции, средства на граждански организации 
и донори, частни банки, дарителски кампании и инициативи и др.; 

 Публикуване на информация в медиите и на сайта на общината. 
 

Ръководителите на 
работните групи; 

Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

 

30 април 2013 г. Изработена индикативна финансова 
таблица. 

10. Разработване на индикатори за наблюдение и оценка на ОПР.  
Мерки за информация и публичност: 
 Набиране на предложения за индикатори от работните групи по отделните 

приоритети; 
 Обсъждане и набиране на предложения за включване на представители на 

гражданското общество в процеса на наблюдение и оценка. 
 

Ръководителите на 
работните групи; 

Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

30 април 2013 г. 
Изработени индикатори за наблюдение и 
оценка; 
План за наблюдение и оценка на ОПР. 
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11. Разработване на Програма за реализация на плана. 
Мерки за информация и публичност: 
 Обсъждане на етапите на реализация в работните групи; 
 Обобщаване и публикуване на плана на сайта на общината. 

 

Ръководителите на 
работните групи; 

Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
 

30 април 2013 г. Одобрена Програма за реализация на 
плана. 

12. Изготвяне на докладна от името на Кмета относно предлагане за одобрение от 
Общински съвет на визията и приоритетите на ОПР 2014 – 2020 г. 

Мерки за информация и публичност: 
 Приемане от Общински съвет на визията и приоритетите на ОПР 2014 – 2020 г. 

 

Ръководителите на 
работните групи; 

Дирекция „ПАПМС” - 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие” 
 

31 май 2013 г. Приета визия и приоритети на ОПР 2014 
– 2020 г. 

13. Провеждане на срещи на работните групи за разработване на ОПР. Оформяне на 
проект на ОПР 2014 – 2020 г. 

Ръководителите на 
работните групи 30 юни 2013 г. Проект на ОПР 2014 – 2020 г. 

14. Корекции на проекта на ОПР 2014 – 2020 г. от работната група. 
Ръководителите на 

работните групи; 
Независими експерти 

31 юли 2013 г. Коригиран проект на ОПР 2014 – 2020 г. 

15. Изготвяне на докладна от името на Кмета за предварително разглеждане на 
ОПР 2014 – 2020 г. от Общински съвет. 

Мерки за информация и публичност: 
 Сесия нa Общински съвет за разглеждане на ОПР 2014 – 2020 г. 

Ръководителите на 
работните групи 

Дирекция „ПАПМС” - 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие” 
 

31 юли 2013 г. Проект на ОПР 2014 – 2020 г. 

16. Изготвяне и представяне на докладна до Общински съвет за приемане на ОПР 
2014 – 2020 г.  

Мерки за информация и публичност: 
 Заключително обществено обсъждане:  В случай че целият процес на 

разработване на плана е бил достатъчно открит и включващ участието и 
препоръките на всички заинтересовани страни в общината, от това обсъждане 
не се очакват нови предложения и промени. Затова то може да се използва, за 
да даде възможност на общината да представи още веднъж самия процес на 
разработване на ОПР и всички участници в него – формални и неформални. 
Важни в този етап са и подходите за визуализация на плана – табла, 
представящи визията на общината след 5–7 години, снимкови презентации, 
схеми и табла с цифри и показатели за планираното икономическо и социално 
развитие. Да се представи разбираема информация и в малките населени места; 

 Приемане на ОПР от Общинския съвет; 
 Изготвяне на кратко резюме на плана – малка книжка/брошура на достъпен 

език; 
 Представяне на резюме на плана в медиите и на сайта на общината. 

Ръководителите на 
работните групи; 

Дирекция „ПАПМС” - 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие”; 
Отдел „ЦАОИТ„ - Гл. 
експерт „Компютърни 

технологии”; 
Отдел «Канцелария на 

Кмета» - Гл. експерт 
«ВО» 

 
 

30 август 2013 г. Обсъден и приет с обществено 
одобрение ОПР  2014 – 2020 г. 
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17.  Изготвяне на Заповед на Кмета за  определяне на състава на работната група за 
наблюдение на ОПР 2014 – 2020 г. 

Ръководителите на 
работните групи 

Дирекция „ПАПМС” – 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие” 

15 септември 2013 г. Определена работна група за 
наблюдение на ОПР 2014 – 2020 г. 

18. Изпращане от името на Кмета на ОПР 2014 – 2020 г. на хартиен и магнитен 
носител до областния управител, до областния управител, председателстващ в 
момента РСР и до МРРБ. 

Ръководителите на 
работните групи 

Дирекция „ПАПМС” - 
Директор, гл. експерт 

„Рег. развитие” 
 

30 септември 2013 г. 

Представен ОПР 2014 – 2020 г. пред 
областния управител, пред 
областния управител, 
председателстващ 
в момента РСР и пред МРРБ. 

 
Съгласували: 
инж. Красимира Георгиева 
Зам.-Кмет „ЕФиОП” 
 
д-р инж. Виолета Божинова 
Директор „ПАПМС” 
 
Изготвил: 
Теодора Иванова 
гл. експерт „Регионално развитие” 
 


