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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
На основание чл. 23 от Закона за регионалното развитие и чл. 35, чл. 37, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, както и Общи условия и 
изисквания за разработване на общинския план за развитие от Методически указания за 
разработване на Общински планове за развитие (2014 – 2020 г.),  Община Враца трябва 
да разработи до края на месец септември 2013 г.  Общински план за развитие на Враца 
за 2014 – 2020 г. 
Общинският план за развитие, като стратегически документ, обвързва сравнителните 
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 
приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-
висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. 
Работата по изготвянето на новия Общински план за развитие 2014 – 2020 г. започна 
през м. ноември 2012 г. с одобрен График за разработването му с подробно описание на 
предстоящите задачи. Със заповед № 2661/04.12.2012 г. на Кмета на Община Враца са 
определени членовете на предварителната координационна група, както и техните 
задължения и срокове за изпълнение. Общинска администрация съвместно с Общински 
съвет – Враца стартира процедура за подготовка на проект на Общински план за 
развитие 2014-2020 г. на община Враца, съгласно изискванията на ЗРР, ППЗР и 
Методическите указания на МРРБ за разработване на стратегическите документи за 
регионалното развитие. С Решение № 414/26.03.2013 г. на Общинския съвет са 
сформирани работни групи в следните приоритети и области: 
Приоритетна област 1: Икономическо развитие; 
Приоритетна област 2: Социална сфера и човешки ресурси (трудова заетост); 
Приоритетна област 3: Инфраструктура; 
Приоритетна област 4: Екология; 
Приоритетна област 5: Образование и младежки дейности; 
Приоритетна област 6: Култура; 
Приоритетна област 7: Спорт. 
В състава на работните групи са включени представители на общинската 
администрация, общински дружества, общински съветници, представители на 
институции и организации от различни сфери, училища, детски заведения и спортни 
клубове. 
Дейностите по подготовката на плана ще приключат с обществено обсъждане и 
приемането му от Общинския съвет през месец септември 2013 год. 
С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде 
формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за 
осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината 
през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще 
бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия 
за развитие, Регионалния план за развитие на Северозападен район, Областната 
стратегия за развитие на Област Враца и Интегрирания план за градско възстановяване 
и развитие на Враца. 
Всеки етап от процеса на изготвяне на Общинския план за развитие 2014-2020 г., както 
и протоколите от срещите  на работните групи ще бъдат отразявани в сайта на Община 
Враца. 



На интернет страницата на община Враца www.vratza.bg, раздел „Общински план за 
развитие 2014 – 2020 г.”, ще се публикуват материали във връзка с подготовката на 
проекта за Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Враца. 
За постигане на качествен и пълноценен процес на стратегическо планиране и 
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие изключително важно е 
гражданското общество да бъде привлечено за участие на всички етапи – и в отделните 
етапи на планирането, и в етапите на изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите. 
Приканвам всички граждани и заинтересовани страни да изразят своята позиция и 
направят своите предложения, свързани с процеса на планиране и развитие на Община 
Враца през следващите седем години. 
Очакваме Вашите въпроси, мнения, препоръки и предложения във всички сфери, на 
електронната поща на Община Враца: obshtinavr@b-trust.org     
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