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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОПР 

 

1. Значение на системата за управление и контрол на ОПР 

Предмет на наблюдение, актуализация и оценка са изпълнението на целите и 

приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно определени количествени и 

качествени индикатори, организацията, подходите и методите на изпълнение, 

прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на информация и 

публичност за резултатите от изпълнението на плана за развитие, както и инициативите 

за въвличане на заинтересованите страни в процеса на формиране на местната политика 

за средносрочно развитие на общината. В цялостния процес на наблюдение, 

актуализация и оценка на ОПР и при спазване на принципа за партньорство, следва да 

участва кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, 

представители на общинската администрация, представители на общинския съвет, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и 

представители на гражданското общество. 

Ефективната реализация на Общинския план за развитие, през седемте години 

на неговото действие, изисква способност за пренастройване към промените във 

вътрешните и външни характеристики на общината. За да бъде ОПР база за 

разработване и изпълнение на стратегически документи, в рамките на цял програмен 

период, е необходима неговата актуалност в края на периода, т.е. към 2020 година 

документът трябва да отразява силните и слабите страни, възможностите и заплахите 

пред общината и да очертава съответната стратегия за действие.  

Това налага разработването на система за наблюдение, оценка и актуализация на 

ОПР, която да осигурява координация и вътрешна съгласуваност при изпълнението на 

документа и да дава ясна и еднозначна информация за постигнатия напредък и 

необходимостта от корекции, допълнение и изменения. Целта на системата е да 

осигури обвързаност на отделни звена, извършваните интервенции и тяхната 

последователност във времето.  
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Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие 

обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на 

информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство на всички етапи 

на изпълнение.  

В процеса на реализация на плана ще се наблюдава и спазването на принципите 

за отговорно и добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на 

правомощията, при осъществяване на управленските функции, предотвратяване и 

корекция на нередностите, при изпълнението на конкретните дейности. 

Системата за наблюдение, актуализация и оценка интегрира идентифицираните, 

в ОПР, индикатори за измерване на резултатите и на въздействието от реализацията на 

плана. Тя обслужва изпълнението на Общинския план за развитие, като осигурява 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, управление и 

ресурсното осигуряване на местното развитие, при отчитане на механизмите и 

процедурите, предвидени в ЗРР и ППЗРР. Системата осигурява ефективното 

изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно 

развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 

проекти и постигане на планираните резултати и дългосрочно въздействие. Част от 

системата за наблюдение, актуализация и оценка на изпълнението на Плана е 

Програмата за неговата реализация, която включва списък с дефинираните проекти и 

тяхната принадлежност и принос към целите, приоритетите и мерките, времеви график 

и финансови източници за реализация. 

Системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР обхваща: 

� Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализиране на информация; 

� Индикаторите за наблюдение и оценка; 

� Органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

� Системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Това са и основните предизвикателства, на които трябва да отговори системата. 

Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие, съгласно чл.80, 

ал.1 от ППЗРР, отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, 

определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото им 
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изпълнение. Те отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от 

изпълнението на целите и приоритетите за развитие. Индикаторите, на чиято база се 

извършва наблюдението и оценката са: 

� Индикатори за ресурси; 

� Индикатори за продукта от заложените мерки и дейности; 

� Индикатори за резултат; 

� Индикатори за въздействие; 

� Индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.  

 

Информацията и данните, които служат за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие се въвеждат в единната информационна 

система за управление на регионалното развитие. 

 
 
 
2. Организация на  структурата по наблюдение, оценка и актуализация на 

ОПР 

Заинтересованите страни обхващат представители на общинската 

администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и 

културни институции, професионалните общности, заедно с отделните жители в 

общината. 

Основните участници са Общински съвет на Община Златоград,  Кметът на 

общината, специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, 

разнообразните институции, осигуряващи информация, заинтересовани страни и 

професионалните общности. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Представители 

на общинския съвет активно участват в разработването на документа, осигурявайки 

условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по планирането на 

общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат 

продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните 

изисквания за отчетност на резултатите от ОПР. 
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Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент 

за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в 

началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът 

въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага 

завършеният документ за одобрение от Общинския съвет. Неразделна част от 

процедурата е изпращането на доклада до Председателя на областния съвет за 

развитие- Областния управител на област Смолян. Специализираните дирекции и 

отдели в общинската администрация активно се включват във всички етапи на 

разработването и реализацията на общинския план. Тяхната роля е да осъществяват 

необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни. 

Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на 

годишните доклади. 

Кметовете и кметските наместници на селата са част от системата за 

наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие 

в рамките на селата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в 

развитието на техните землища.  

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната 

информация за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните 

източници на информация са Националният статистически институт, Териториалното 

статистическо бюро в Смолян, Агенцията по заетостта, различни представителни 

проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни 

колективи. 

Конкретните нормативно-регламентирани ангажименти на участващите 

структури в процеса по наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са представени по- 

долу. 

Орган за наблюдение на ОПР на община Златоград, съгласно чл.89 от ППЗРР, е 

Общинският съвет на Община Златоград. В процеса на наблюдение на изпълнението на 

ОПР, Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. 
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Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие, 

съгласно чл.81 от ППЗРР включват: 

1. Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение, по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие; 

2. Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и 

юридически лица, на основата на принципа за партньорство; 

3. Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и 

правилата, в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, 

обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните 

възможности и социалното включване; 

4. Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 

развитие; 

5. Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните 

структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на 

Общинския план за развитие; 

6. Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване 

ефективността на процеса на наблюдение, в случай на установяване на проблеми и 

пропуски; 

7. Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и 

публичност, относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие. 

 

Действията по докладване и осигуряване на информация и публичност на 

резултатите от наблюдението и оценката на Общинския план за развитие, съгласно чл. 

82 от….., се отчитат при изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област 

Смолян и на Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на общината 

внася, за обсъждане и одобрение от Общинския съвет, доклади за резултатите от 

междинната и последваща оценка на изпълнението на ОПР. 
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Органът за наблюдение – Общинският съвет, осигурява дейностите по 

публичност и разпространение на резултатите от оценката, гарантирайки прозрачност. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината. 

Кметът на Община Златоград организира наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие. За целта той определя  група за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния състав на групата със своя заповед, 

като представителите на ОбС в групата се определят с конкретно решение на съвета. 

Работата на групата се регламентира чрез вътрешни правила, приети от членовете на 

работната група. 

 

Групата е в следния примерен състав: 

� Заместник-кмет на общината, той и ръководител на групата; 

� Секретар на общината; 

� Директор на дирекцията, в чиито ресор е управлението на процесите, 

свързани с ОПР; 

� Двама общински специалисти; 

� Двама общински съветника; 

� Двама представители на НПО; 

� Двама представители на бизнеса и/или на браншови организации. 

 

Към групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличат 

експерти по регионално или местно развитие. Експертите, участващи в извършването 

на оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното 

развитие трябва да отговарят на редица изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР.  

При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие 

изискват писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията на 

ал. 1 и за липсата на конфликт на интереси от кандидатите. 

 

Основните функции на групата за наблюдение и оценка са: 
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� Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на 

изпълнението на ОПР; 

� Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в 

изпълнението на ОПР; 

� Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на 

постигане на целите; 

� Разглеждане на резултатите от междинната оценка; 

� Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по 

заложените мерки; 

� Координация и комуникация в процеса на съгласуване с планови 

документи от различни йерархични равнища; 

� Изказване на предложения за изменение на ОПР, с цел неговото 

подобряване. 

 

Подробно описание на задълженията и правата на групата са част от 

Вътрешните правила, регламентиращи работата. 

 

Групата за наблюдение извършва следните дейности: 

1. Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на 

плана. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад, в 

съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР. 

2. Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при 

задание от Общинския съвет и други, групата изготвя документ, съгласно поставената 

задача. 

3. Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното 

изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и въздействието 

от реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на 

изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се включването на 

външни експерти. 
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Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие се изготвя по определен, от Кмета на общината, ред и се одобрява от 

Общинския съвет, по предложение на кмета на Общината. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от Общинския съвет, до 31 март 

на всяка следваща година. Най-добре е това да стане  с разглеждането и приемането на 

отчета за изпълнението на общинския бюджет и инвестиционната програма. 

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за 

управление на регионалното развитие. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка 

на Общинския план за развитие. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския 

план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие, в 7-дневен 

срок от решението за тяхното одобряване. 

Структурата на годишния доклад за наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие, според чл.91, ал.8 от ППЗРР, съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ОПР през 

съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;  

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на Общинския план за развитие; 
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г) мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР на територията 

на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година. 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 

Актуализацията на Плана също е част от вътрешните правила и тя е ангажимент 

на всички заинтересовани страни, т.е. подготовката на актуализирания документ за 

изпълнение на ОПР също трябва да бъде публично обсъден и дискутиран. При 

актуализацията на ОПР следва да се анализира и оцени динамичното въздействие на 

външните и вътрешните фактори и условия върху социално-икономическите 

характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като на 

тази основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за 

управление и изпълнение на целите на плана, до края на съответния период.  

Предпоставките за актуализация на ОПР трябва да съответстват на посочените в 

чл. 38 ал. 1 от ППЗРР. Общинският план за развитие се актуализира: 

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината; 

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие; 

3. В резултат на промени в националното законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на ОПР; 

5. На основата на резултатите от междинната или последваща оценка. 

За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и 

приемането на Актуализирания общински план се извършва при условията и по реда за 

изработване и приемане на Общинския план за развитие. 
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За ефективното и ефикасно изпълнение на общинския план за развитие, 

Програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с 

решение на общинския съвет по предложение на Кмета на общината. 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на ОПР се осъществява чрез бюджета на Общината. 

 

 

 

3. Взаимодействие в процеса на наблюдение, оценка и актуализация на ОПР 

 

Същността на системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР 

Златоград се базира на нормативните разпоредби в областта на регионалното развитие 

и визира изпълнение на конкретни функции и тяхната последователност. Съгласно 

законодателството в сферата на регионалното развитие, Кметът на общината и 

Общинският съвет, съвместно, обезпечават дейностите по изработването, 

съгласуването и последващата реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа 

осигуряват предпоставките за въвличане на обществеността в работата по създаването 

и прилагането на плана. Кметът на общината организира цялостния процес, в условията 

на постоянна координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган - 

Общинския съвет.  

Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР. 

Функциите му  (чл. 81 от ППЗРР) са свързани с осигуряване на необходимата 

информация за оценка, координация и разпределение на отговорностите между 

отделните административни структури, изпълняващи ОПР, поддържане на 

непрекъсната  комуникация с централните и местните институции. ОбС утвърждава 

необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и 

оценка на плана. Успоредно е необходимо да се извърши хармонизиране на изброените 

дейности с действащото законодателство и утвърдените норми за обществената 

дейност в страната, както и популяризирането на резултатите от ОПР в публичното 

пространство. 
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Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на 

ОПР. Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на 

ОПР, респективно неговото наблюдение, е годишният доклад. Системата за 

наблюдение на ОПР Златоград би трябвало да  предвижда изработването на общо шест 

доклада. Изводите от съдържанието на докладите са информационната основа за 

междинната и последващата оценка на плана и предоставя информация за: 

� Социалните, икономическите и екологичните промени, в рамките на 

общината и прилежащата външна среда; 

� Степента на изпълнение на предвидените стратегически цели; 

� Конкретните резултати от изпълнението на задълженията, от страна на 

компетентните органи по плана; 

� Мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, 

както и за цялостния процес по изпълнението на плана. 

Компетентните органи следва да предоставят информация, относно 

предприетите мерки за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните 

проблеми и предложения за тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на 

информация, функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и 

приема от ОбС. Съществена функция на ОбС и Кмета е планирането на вътрешна 

организационна структура, където са детайлно разпределени задълженията на 

специализираните общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение 

на ОПР.  

ОПР се подлага на предварителна, междинна и последваща оценка. Кметът на 

общината преценява каква процедура да избере. Оценките могат да бъдат възлагани: 

• по реда на Закона за обществените поръчки на независима професионална 

организация; 

• на друг общински орган, работна група или по друг, определен от кмета, 

начин. Това би могло да бъде същата структура, която е координирала реализацията на 

плана и упражнявала надзор по неговото осъществяване. 

Предварителната оценка включва: 

• оценка на въздействието върху социално-икономическата ситуация, 

главно тенденции на общинския пазар на труда, включително областите с особено 
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тежки проблеми, по отношение на заетостта  и сферата на развитие на човешките 

ресурси;  

• оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Закона за 

опазване на околната среда. Тази оценка се извършва по реда на Глава шеста, раздел І и 

ІІ от ЗООС. Условията, редът и методите за извършване на екологична оценка са 

определени с наредба на Министерския съвет. Оценката се възлага на регистрирани 

експерти - български и чуждестранни физически лица от органа - възложител на плана 

(кмета на общината). Министърът на околната среда и водите или директорът на 

съответната РИОСВ издава становище по екологична оценка на плана. 

Предварителната оценка  взема под внимание положението, от гледна точка на 

конкурентноспособност, малки и средни предприятия и равенството между половете.  

Изработването на междинна оценка на ОПР трябва да се  предвиди за 2017 

година. 

Междинната оценка следва да проследи: 

� досегашния прогрес на плана; 

� актуалността на стратегията му, спрямо настъпилите промени в средата; 

� ефективността на координацията между компетентните органи. 

 

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от 

актуализация на ОПР. В случай на подобна необходимост, актуализираният документ 

на ОПР е предвиден за разработване през втората половина 2017 година, съобразно 

структурата на настоящия документ. По този начин междинната оценка е ключов 

инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение 

на предходните годишни доклади. Междинната оценка се изработва от експертен екип 

при взаимодействие между всички заинтересовани страни, предоставящи становище за 

досегашните резултати от плана. Оценката синтезира дейностите по събиране и 

обработка на информация, приложение на системата от индикатори, формулиране на 

насоки за корекция на плана. Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ 

нужната експертна дейност и активно взаимодействащ със специализираните 

администрации в общината. Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, 

предлагащи необходимата информация и своите гледни точки, заедно със 
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специализираните институции, съхраняващи нужната статистическа информация. 

Кметът внася документа за обсъждане от ОбС, който го одобрява и по този начин 

формално завършва междинната оценка. Изводите на междинната оценка са база за 

актуализация на ОПР. Междинната оценка следва да оцени значимостта на 

настъпилите изменения и адекватността на наличния ОПР, спрямо тях и да определи 

дали е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови 

проекти - изработването на актуализиран документ за изпълнение за оставащото време 

от програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране само на 

програмата за реализация. 

Последващата оценка се извършва след изтичане на периода на действие на 

плана и включва: 

• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 

изпълнение на плана; 

• Оценка на общото въздействие; 

• Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

програмата; 

• Оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на 

резултатите; 

• Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за общинско  

развитие. 

Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на нов 

план за следващия период на планиране.  

 

 

4. Оценка за актуалност на дейностите 

Дейностите по наблюдение, оценка и актуализация на ОПР могат да бъдат 

класифицирани в следните видове: 

� организиране на усилията; 

� одобряване и утвърждаване; 

� експертна и консултантска дейност; 

� набиране и обобщаване на информация; 
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� консултиране и информиране на заинтересованите страни. 

Изключително важно е въвеждане на механизми за координация и комуникация 

между участващите, както и извършването на конкретни дейности. 

В началото на програмния период, през 2014 година, е предвидено 

първоначалното създаване на комуникационни канали и въвеждане на методи за 

събиране на информация, от страна на общинската администрация. Основните методи 

са организиране на информационна система, съдържаща данни за всички проекти от 

съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и отбелязване на 

техните наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва да се 

доразвие през следващите години с изработването на годишните доклади, междинната, 

последващата оценка и евентуално актуализацията на документа. През 2015, 2016 и 

2017, 2019 и 2020 година следва да се изработват ежегодно годишни доклади, чрез 

приложението на системата от индикатори и използване на събраната информация от 

страна на специализираните дирекции и отдели в общината. След изготвянето на 

годишния доклад следва да се организира неговото публично представяне и 

разпространяване - задължение на общинската администрация. Приложимите методи за 

дейността са публикуване на интернет страницата на общината, използване на местните 

медии и препращането на документа на ключовите партньори по реализацията на ОПР 

(подготвената контактна листа). Поредицата от събития завършва с организирането и 

провеждането на публична дискусия, въвличаща компетентните органи, 

заинтересованите страни и професионалните общности. На срещите, освен запознаване 

с резултатите, трябва да се обобщи и съхрани общественото мнение, като ресурс за 

следващите годишни доклади.  

Междинната оценка следва да се извърши от външен експертен екип, през 

първата половина на 2017 година. Избраният екип, в състав, според разпоредбите на 

ППЗРР, задължително използва разработената система от индикатори при постоянен 

контакт с общинската администрация. След одобрението на оценката от ОбС, 

материалите се публикуват на интернет страницата на общината.  

Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 

2021 година и финален момент от наблюдението и оценяването на Общинския план. 
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Последващата оценка дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период 

след 2021 година. 

В случай на положително становище от междинната оценка, относно 

потребността от актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за 

периода 2018-2020. Актуализираният документ следва реда за подготовка на ОПР, 

включително техническото изпълнение на задачата и формалните процедури по 

неговото приемане. Документът е логично продължение на изводите и решение на 

проблемите, описани от доклада на междинната оценката. Структурата и стратегията на 

актуализацията трябва да се основават и надграждат изпълнявания до 2018 г. ОПР. 

Детайлното описание на дейностите, съпътстващи мониторинга, оценката, 

координацията – вътрешна и външна, отчитането на напредъка и актуализацията на 

ОПР, може да бъдат част от система за управление на стратегическия планов процес в 

Община Златоград, включващ конкретни отговорности, инструкции и типови 

документи, които да осигурят спазването на нормативната база, разписаното в тази част 

на ОПР и качеството на управленския процес, в областта на стратегическото планиране 

на общинското развитие и да станат част от функционалния капацитет на 

администрацията. 
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МЕРКИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ 

 

1. Значимост на информираността, публичността и партньорството 

 
Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране 

на Европейския съюз. Основното изискване, при изпълнение на този принцип, е 

активното участие на гражданското общество в процеса на разработване, подбор, 

управление и мониторинг на проектите и стратегическите документи за развитие. Този 

принцип предполага прилагането на различни подходи за диалог и консултации на 

общинско равнище, които да осигурят съвместното участие на местните и регионални 

власти, бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените 

организации и други заинтересовани страни. Ефективното планиране и успешното 

устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен и прозрачен процес с 

широко включване на гражданите и заинтересованите страни в различните етапи. 

Законът за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане определят 

търсенето на партньорство, публичност и прозрачност, като ръководен принцип на 

разработването и реализацията на ОПР.  

Общинският план за развитие може да бъде ефективен инструмент за 

управление и пълноценно развитие на Община Златоград единствено при активен 

обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни, по 

време на двата разграничими етапа от ОПР - разработването и реализацията на 

документа. Коректното публично представяне на пълния набор информация е 
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предпоставка за формирането на партньорства и повече възможности за съвместно 

действие. Законът за регионалното развитие и прилежащият му правилник за неговото 

прилагане определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като 

ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР. Кметът на общината и 

Общинският съвет са органите, които осигуряват информация и публичност за 

дейностите по ОПР. В рамките на разработването на документа, следва да се 

представят и популяризират работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната 

реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и нейната 

общност. Различните механизми за  представяне и дискутиране на работата по ОПР 

насърчава публичното участие и провокира идеите на различните заинтересовани 

групи. Отчитането на разнообразните интереси и съображения е възможност за 

балансиран, реалистичен и отразяващ местната специфика документ. Постигането на 

обществена ангажираност към ОПР и припознаването на предвижданията на плана са 

шанс за неговото успешно изпълнение. Реализацията на документа се основава на 

осъществяването на включените в неговата програма конкретни проекти. Отделните 

проекти могат да се реализират успешно при концентрация на ресурси и усилия между 

различни актьори. Разпределението на дейностите и отговорността за значимите 

проекти между публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя 

изпълнението и устойчивото ползване на резултатите от проекта. 

Имайки предвид гореизложеното, ОПР на Община Златоград 2014-2020 следва 

да е ефективен и резултатно ориентиран инструмент за управление и пълноценно 

развитие на общината. Единствено и само при активен обмен на идеи и координирани 

действия между заинтересованите страни на всеки етап от инициативи, свързан с 

изпълнението на ОПР, може да се постигне желаната степен на коректно партньорство. 

Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от Община 

Златоград  в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране, на етап 

разработване на ОПР, включва три основни компоненти: информиране, консултиране и 

вземане на съвместни решения. 

 

2. Методи за прилагане на принципите за публичност и партньорство 
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Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който 

цели да информира гражданите и юридическите лица за това, което предстои и да ги 

насърчи да участват. 

В началния етап на разработване на ОПР на Община Златоград 2014-2020 г., 

разработващият екип трябва успешно да реализира информационни канали към и от 

всички организации на територията на общината – административни (общински и 

държавни), неправителствени и браншови организации и представители на бизнеса. 

През месец април се проведе първата информационна среща във връзка с 

изготвянето на Общински план за развитие на Община Златоград за периода 2014-2020 

година. Целта на събитието бе информационната кампания да активизира 

обществеността на Златоград за участие в процеса на обсъждане и разработване на 

Плана, като се представи необходимостта, мястото и значението на ОПР на Златоград 

за развитието на общината и за повишаване на ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност на Община Златоград. На тази среща 

присъстващите бяха запознати със състоянието и тенденциите в социално-

икономическото развитие в общината. Освен това разработващият екип пое 

ангажимент да изпраща по електронен път всички необходими данни, доклади и 

проекти на документи, изготвени, в процеса на изготвяне на ОПР 2014-2020 година. 

Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който 

гражданите и заинтересованите страни са поканени да предложат различни становища 

в процеса на разработване на ОПР. Могат да се използват различни подходи на 

консултиране: 

 

� Активно проучване на мнения 

Благодарение на изработена адекватна комуникационна стратегия могат да се 

получат редица предложения чрез попълване на разработена анкета и директно чрез 

писма и е-майли. Благодарение на директния контакт и проучване на мнения се 

гарантира мотивацията за активно участие на основните заинтересовани страни по 

време на разработването на плана. Получените отговори спомагат процеса за 

разработването на аналитичната, стратегическата част и таблицата с проекти на ОПР. 

 



Предложения за въвеждане на система за управление и контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за 
информация и публичност на ОПР 2014-2020 г. на община Златоград 

 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

22 

 

 

� Обсъждания във формат Фокус-групи 

Работата във фокус групи е задължително условие за успешното разработване и 

изпълнение на ОПР Златоград 2014-2020 г. От една страна, социално-икономическите 

партньори имат изграден съществен капацитет в определена икономическа и социална 

сфера на развитие, а от друга страна те имат възможност да създават публично-частни 

партньорства, които от своя страна гарантират използването на средства на частния 

сектор при осъществяването на общи инициативи за изпълнението на проекти от ОПР. 

 

� Работни срещи 

Работните срещи между представители на заинтересованите страни са 

изключително полезни при иницииране на проекти с обществена значимост, на етап 

подготовка и реализация на проектни решения. Съвместни решения са средство за 

осигуряване на публичност при създаване, изпълнение и отчитане на ОПР. Предполага 

и вземане на съвместни решения от заинтересованите страни. Това е един от важните 

етапи в стратегическото планиране на местно ниво, при който гражданите и 

заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за формиране на общи 

решения. Подходът, който ще бъде приложен при разработването на ОПР на Община 

Златоград 2014-2020 година, е организиране на публично обсъждане на плана. 

Проведена е информационна среща във връзка с подготовката на стратегическата част 

на ОПР и са обсъдени насоки за генериране на проектни идеи, които да станат част от 

Програмата за реализация на ОПР за периода 2014-2020. 

Препоръчва се да се публикува информация на сайта на Община Златоград  и да 

се отправят персонални покани, за участие в процеса по стратегическо планиране, на 

активни структури на гражданското общество, бизнеса институции и др. 

Необходимо е ОПР на Община Златоград за периода 2014-2020 да бъде  обект на 

обществено обсъждане, което цели въвличане на широк кръг от представители на 

общността, които изказват мнения и предложения, за да бъдат отразени в обсъждания 

документ. Участници в общественото обсъждане са представители на заинтересованите 

страни, които могат да имат достъп до предварително разработения текст на ОПР чрез 
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официалния интернет сайт на Община Златоград. Общественото обсъждане трябва да 

бъде отразено от медиите, благодарение на което се осигурява висока степен на 

публичност на разработването на ОПР. Направените коментари и препоръки трябва да 

се използват при финалното формулиране и редактиране на стратегическата част и 

частта на проектите към ОПР. 

Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и 

реализация на ОПР на Община Златоград 2014-2020  не само осмисля и легитимира 

този процес, но гарантира устойчивостта на този документ през планирания период от 

време. Благодарение на широкото гражданско участие се повишава качеството и 

стойността на ОПР на Община Златоград за периода 2014-2020 , като същевременно се 

засилва общественото доверие и отговорност. 

 

3. Ангажименти във връзка с прилагането на принципите за публичност и 

партньорство при подготовката, реализацията и отчитането на ОПР 2014-2020  

 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на 

които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при  

съществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. 

Съгласно чл.37, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за 

неговото приемане се публикуват на официалната интернет страница на общината. В 

рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г., ще бъдат предвидени 

мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични 

информационни кампании сред целевите групи. 

В съответствие с чл.91, ал.2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие, се разработва годишен доклад, който ще 

се публикува на интернет страницата на общината. 

Изграждането на ефективни партньорства, в процеса на планиране и 

изпълнение, ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа 
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целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към 

привличането на средства. Партньорството ще допринесе за доизграждане на връзки 

между различните субекти с влияние върху местното развитие. Участието на 

партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на 

изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на 

Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, 

освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които 

се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението 

и процеса на взимане на решения. Осигуряването на необходимата и своевременна 

информация и публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и 

изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на Община 

Златоград и общинския съвет, в съответствие с техните компетенции. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие следва да се осигурява 

участието на граждани, физически и юридически лица, като се спазва принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност. 

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и 

екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото 

информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и 

заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на 

актуализирания ОПР. Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от 

особено значение за успешното реализиране на Общинския план за развитие и за 

осигуряването на интегрирано устойчиво местно развитие. Местните органи на 

управление в Община Златоград трябва да се стремят да осигурят условия за: 

• Периодични срещи между заинтересованите страни; 

• Участие в съвместни проекти; 

• Привличане на представители на заинтересованите страни в 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие; 

• Организиране на форуми и други събития, в рамките на проекти за 

идентифициране на основните форми за взаимодействие, разпределяне на 

отговорностите и мобилизиране на местните ресурси; 



Предложения за въвеждане на система за управление и контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за 
информация и публичност на ОПР 2014-2020 г. на община Златоград 

 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

25 

• Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните 

граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в 

местната политика; 

• Своевременно информиране на обществеността, чрез Интернет 

страницата на общината, за предприетите действия от страна на 

администрацията по реализацията на актуализирания Общински план за 

развитие; 

 

Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но 

той може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се 

изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него, с осигуряване на адекватна 

информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна 

общност. 

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на 

процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се 

осъществява от Кмета на общината и Общинския съвет, в съответствие с техните 

компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица, 

като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
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МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОПР 

 

Осигуряването на публичност и прозрачност на ОПР е важен етап от неговата 

реализация и евентуалните му актуализации. 

В отделен раздел от ОПР се определя реда и начина, по който ще бъде осигурена 

информация на заинтересованите страни и широката общественост за приетия план, 

приетите приоритетни насоки за развитие на общината, целите и мерките на 

развитието. Препоръчва се да се използват различни форми, като публично представяне 

пред населението, тематични или секторни представяния в местни медии, различни 

местни и регионални форуми, в степени на детайлност, съобразно заинтерсоваността на 

целевите групи. Информираността е предпоставка за оказването на обществена 

подкрепа на плана, във фазата на реализацията му. В хода на прилагането би могло да 

се използва и процедурата по изготвянето на годишния проекто-бюджет на общината. 

В чл.11, ал.3 от ЗОБ, се предвижда общинският бюджет да се съставя, на основата на 

предложенията на местната общност, чрез консултации, срещи и публични 

обсъждания. На тези срещи би могло да се представи информация за ОПР и по-

специално кои решения, свързани с бюджета са следствия от предвижданията на ОПР. 

В началния етап на разработване на плана се препоръчва информационна 

кампания за активизиране на обществото. Могат да бъдат организирани открити 

събрания, да бъдат поканени за участие в дейността на създаващите се работни групи 

активни представители на обществото, да се публикува информация в местната преса, 
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да се излъчват предавания по местните телевизии. Обществеността трябва да се 

приканва да споделя предложения в писмен вид, като за целта могат да бъдат 

поставени, на удобни за обществеността места, специални кутии за предложения. 

При разработване на плана се организират открити събрания, на които могат да 

присъстват всички желаещи. В работните групи за изготвянето на плана могат да се 

канят за участие активни личности от обществеността, представители на отделните по-

големи работодатели, най-важните, действащи на територия на общината и региона, 

организации. 

За изясняването на общественото мнение, по формирането на визията и 

приоритетите на плана, може да бъде организирано допитване до гражданите, в което 

голямата част от обществеността пряко да изрази своето мнение по най-важните 

въпроси на плана. 

Участието на обществеността и нейната информираност може да създаде 

благоприятни очаквания за бързото икономическо и социално развитие на общината. 

Положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и по-

масираното въздействие на обществената политика.  

Представителите на икономическите и социални партньори трябва да се включват 

в работните групи по изготвяне на плана. Тези, които не могат да бъдат включени 

пряко в процеса на изработването на плана би следвало да имат възможност да изразят 

своето мнение и да представят своите предложения в началния етап на изготвяне на 

плана (например да се отговори на въпроса, какви, по тяхно мнение, са най-важните 

проблеми на общината), а в по късен етап - да изразят мнението си за избора на 

предвидените, в проекта на плана, приоритети и мерки.  

Модерните телекомуникационни средства съдействат за пълното приобщаване на 

партньорите. При изготвянето на плана, откритите обсъждания могат да бъдат 

обявявани в пресата, проектът на плана да бъде публикуван в интернет страницата на 

общината и други местни публични институции.  

Пълните текстове на плановете се изпращат до областния управител, не само с 

цел контрол по законосъобразност, но и за да бъдат използвани в работата на 

Областния съвет по развитие. Копие от плана се изпраща и до областния управител, 

който председателства РСР, както и до Министъра на регионалното развитие.  
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Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Цялата отговорност за съдържанието на документа носи Община Златоград и при никакви условия не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП 

«Административен капацитет» 
 


