


   ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията „Европа 2020“, при-
ета през 2010 г., поставя амбициоз-
ни цели пред държавите и региони-
те в ЕС, които могат да бъдат по-
стигнати само с активното учас-
тие на регионалните и местни 
власти и партньори и с включва-
не на гражданите в процеса.

Необходимо е подобряване на координацията и обвързването на различни-
те политики, в това число и на политиката за балансирано и устойчиво регио-
нално развитие, с цел пос тигане на интелигентен, ус тойчив и приоб-
щаващ икономически растеж, който да отговори на съвременните гло-
бални предизвикателства пред развитието на държавите и регионите.

В България вече е в ход подготовката на новите стратегически до
ку менти за регионално и местно развитие, съдържащи целите и прин
ципите на кохезионната / регионалната политика на ЕС за периода 
2014–2020 г. 

През 2010 г. Министерският съвет прие Концепция за програмиране 
на развитието на Република България след 2014 г. и стартира процеса 
на разработване на Национална програма за развитие „България 2020“. 
Очертани бяха някои от основните принципи, подходи и методи за пла-
ниране на социалноикономическото развитие на местно, регионално 
и национално ниво в контекста на целите за хармонично, балансирано и 
устойчиво развитие на регионите и общините.

През 2011 г. Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството разработи и публикува Методически указания за разработване на 
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Националната стратегия за регионално развитие на Република България 
(2012–2022), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 
(2014–2020), Областните стратегии за развитие (2014–2020) и Общинските 
планове за развитие (2014–2020).

Съгласно Закона за регионалното развитие методологическата основа 
за разработване на тези стратегически документи се основава на следните 
принципи:
•	Единен подход за планиране и програмиране;
•	Концентрация на ресурсите;
•	Допълване на финансирането от национални публични източници при съв

местно финансиране с ресурси от частни източници и от международни 
финансови институции;

•	Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 
процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реа-
лизацията, наблюдението и оценката;

•	Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 
действия на международно, национално, регионално и местно равнище;

•	Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъ-
ществяване на планирането, програмирането, финансирането, на-
блюдението и оценката.
Ефективността и прозрачността на регионалната политика на съответни-

те териториални нива се базира на заложените изисквания за пошироко 
прилагане на принципа на партньорството и общественото участие на 
регионално и местно ниво. 

За постигане на качествен и пълноценен процес на стратегическо плани-
ране и устойчиво интегрирано регионално и местно развитие изключител-
но важно е гражданското общество да бъде привлечено за участие на 
всички нива и етапи – и в отделните етапи на планирането, и в етапите на 
изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите.
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ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
(2014–2020 г.)

Общинският план за развитие (ОПР) като стратегически документ обвърз-
ва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с 
ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически 
цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и повисок жизнен 
стандарт на хората в общината. Поради това процесът на разработване на 
ОПР трябва да бъде съобразен със следните насоки и изисквания:
•	Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на струк-

турните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 
•	Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и 
равните възможности;

•	Осигуряване на информация и публичност на процесите на планира-
не и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка 
в областта на интегрираното регионално и местно развитие;

•	Съгласуваност с методологическите работни документи на ЕК за използ-
ване на индикатори и извършване на оценки;

•	Спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния 
бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

1. Цели и обхват на ОПР
Съгласно определението в действащото законодателство за регионал-

ното развитие Общинският план за развитие е документ за стратегическо 
планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на терито-
рията на общината), който се разработва в съответствие с предвижданията 
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на областната стратегия за развитие. ОПР определя средносрочните цели 
и приоритети за развитие, като от една страна се отчитат специфичните 
характеристики и потенциалът на общината, а от друга – стратегически-
те насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 
планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за 
развитие за периода до 2020 г.

Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на 
устройствените схеми и планове, действащи на територията на област та и 
общината в средносрочен и дългосрочен план. 

За да бъде пълен и всеобхватен, ОПР трябва да отразява:
•	Стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регио-

нално развитие 2012–2022 г.;
•	Стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на съответния 

район от ниво 2 за периода 2014–2020 г.;
•	Целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие за периода 

2014–2020 г.;
•	Целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за 

следващия програмен период и целите на Стратегията „Европа 2020“.

2. Основни приоритетни области на ОПР
Могат да бъдат препоръчани ня колко основни приоритетни облас ти на 

политиката за устойчиво и интегрирано местно развитие, които да бъдат 
отразени в общинския план за развитие:

Приоритетна област 1: Създаване 
на условия за развитие на местни обще-
ства на знанието;

Приоритетна област 2: Подпомага-
не на развитието на вътрешния потен-
циал на местната икономика и пазари;



5

Приоритетна област 3: Развитие на местния пазар на труда;
Приоритетна област 4: Подкрепа на устойчивото развитие на мест-

ната общност и територията.

3. Период на действие на ОПР
Общинският план за развитие се разработва за 7годишен период на 

действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия 
за развитие, като следващият планов период обхваща 2014–2020 г. Стра-
тегическият документ се изготвя в срок 3 месеца преди началото на 
периода на неговото действие.

4. Структура на ОПР
В структурно отношение Общинският план за развитие включва следните 

основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания:
1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана;
4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на 

плана;
6. Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на парт-

ньорство и осигуряване на информация и публичност;
7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се кон-

кретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови 
ресурси и звената за изпълнение на проектите;

8. Предварителната оценка на плана.
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5. Прилагане на принципа на партньорство 
    и осигуряване на информация и публичност на ОПР

Главната цел на дей 
с твията за при ла гане 
на този принцип е да 
се осигури прозрач-
ност и да се инфор-
мират гражданите и 
парт ньорите относно 
очакваните резултати 
и ползите за местна-
та общност като цяло, 
както и да се мотиви-
рат за интересованите страни за ак тивно уча с тие в проце са на реализа ция. 

В тази връзка дей с твията по осигуряване на информация и публичност 
трябва да бъдат насочени към:
1. Организиране на подходящи събития (информационни срещи, публични 

дискусии, семинари) и публикуване на информация за предвижданията 
на Общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на граж-
даните и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на общи-
ната, за възможностите за реализация и очакваните резултати в икономи-
ческата и социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура 
и околната среда;

2. Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на пуб-
личночастни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в 
публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни 
на гражданите и бизнеса;

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския 
съвет, общинската администрация, социалните и икономическите парт-



7

ньори, неправителствените организации и гражданското общество за оси-
гуряване на висока ефективност при изпълнението на плана;

4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото плани-
ране на местното развитие за повишаване на ефикасността на публични-
те разходи и осигуряване на поголяма добавена стойност за общината;

5. Привличане на вниманието на заинтересованите страни и гражданско-
то общество за формиране на позитивни обществени нагласи и активна 
гражданска позиция относно участието в процеса на планиране и осигу-
ряване на обществена подкрепа за реализацията на плана.

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува с всички за-
интересовани страни – държавни институции, икономически и соци-
ални партньори, образователни и културни институции, неправител-
ствени организации и граждани, имащи отношение към развитието 
на общината. Някои от тях могат да бъдат включени и в създадените 
от общината тематични / секторни работни групи за подготовка на 
отделните части на плана.

За поефективно включване на гражданите и заинтересованите страни в 
процеса на планиране и за успешно прилагане на принципа на партньор-
ството Форум „Гражданско участие“ разработи специално приложение (При-
ложение 9) към Методическите указания на МРРБ за периода 2014–2020 г., 
в което са представени подходящи инструменти и подходи за всички ета-
пи на процеса. Приложението е публикувано в следващата (трета) 
част на настоящото издание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ 
НА МРРБ

ПОДХОДИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА 
ПАРТНЬОРСТВОТО В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ

Приложението е разработено със съдействието на Форум „Гражданско 
участие“ – мрежа от неправителствени организации от цялата страна, 
активни в областта на гражданското участие и доброто управление.

Увод
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано разви-

тие се основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на 
гражданите и заинтересованите страни във всичките му етапи!

Подходът за осъществяване на този процес може да бъде формален и 
неформален.

При формалния подход гражданското участие и взаимодействието на 
управляващите със заинтересованите страни се основава на законова рег-
ламентация – законът регламентира кой, как и къде може да участва, докъ-
де се простират правата на участниците и какви административни действия 
ще предизвика тяхното участие;

При неформалния подход участието не е твърдо регламентирано и 
може да бъде структурирано и реализирано по различен начин – в зави-
симост от условията, желанието и разбирането на управляващите и актив-
ността на гражданите – в този случай действията им се основават на 
партньорство и съвместно вземане на решения!
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1. Необходими предпоставки за успешно включване 
    на всички заинтересовани страни
•	Осъществяване на достъпен и приоб-

щаващ процес, адекватен на целта; 
•	Предоставяне на актуална и разбира-

ема предварителна информация по 
темите за дискусия;
•	Осигуряване на равен достъп и пред-

ставителство на всички заинтересова-
ни обществени групи;
•	Включване на резултатите от процеса 

на участие във формулирането на са-
мите решения и политики;
•	Сътрудничество с всички на принципа 

на равнопоставеност и зачитане на гражданските и човешки права.

2. Етапи на процеса
Включването на гражданите и заинтересованите страни в планирането и 

програмирането преминава през няколко важни етапа: информиране, кон-
султиране, вземане на съвместни решения, изпълнение на решенията 
(съвместни действия), наблюдение и оценка.
•	Информиране – основополагащ етап от процеса на планиране, който 

цели да информира хората за това, което предстои, и да ги насърчи да 
участват. Формите и начините за информиране могат да бъдат найраз-
нообразни: информационни срещи с гражданите и заинтересованите 
страни, пресконференции; публикации в медиите и в интернет, раз-
пространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати, транспаран-
ти и др.;
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•	Консултиране – важен етап от планирането, в който гражданите и заин-
тересованите страни са поканени да коментират намерението на управ
ляващите да осъществят процес на планиране / програмиране и да спо-
делят мнения по предложения подход на работа. Подходящи форми и 
начини за консултиране: работни срещи, фокус групи, граждански пане-
ли, активиращо проучване на мнения – интервюта, „гражданско жури“ 
и др.;

•	Вземане на съвместни решения – един от найважните етапи в пла-
нирането, при който гражданите / заинтересованите страни работят съв-
местно с управляващите за формулиране на общи решения. На този етап 
се изисква включване на всички заинтересовани страни. Ефективни ме-
тоди и подходи за вземане на съвместни решения: публично обсъждане, 
кръгла маса, обществен форум, конференция на бъдещето, „планиране 
с участие – смесени работни групи“;

•	Изпълнение на решенията (съвместни действия) – това е етапът на 
изпълнението на съвместно взетите решения, в който управляващите 
и гражданското общество предприемат съвместни действия за реали-
зирането на конкретни дейности или инициативи: обществено значими 
проекти, кампании в полза на околната среда, децата или хората с 
увреждания, подготовка на терени за зелени площи или залесяване, по-
чистване на междублокови пространства, организиране на конферен-
ции, културни или спортни събития и др.;

•	Наблюдение и оценка на изпълнението – заключителен етап от учас-
тието, в който освен управляващите органи, външни наблюдатели и оце-
нители, трябва да бъдат включени и представители на гражданите и за-
интересованите страни, участвали в етапите на планиране и изпълнение. 
За тази цел могат да се сформират смесени групи за мониторинг и 
оценка, обществени съвети и комисии и др. Тези групи трябва периодич-
но да информират обществеността за резултатите от изпълнението и да 
организират публични обсъждания за оценка на ефекта и въздействието 
от постигнатото.
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3. Описание на някои от подходите за вземане на съвместни решения
Следва представяне на четири подхода, които имат една важна обща 

характеристика – при всички тях се търсят съвместни / общи реше-
ния чрез постигане на консенсус между различните заинтересовани 
страни!
•	Кръгла маса: кръглата маса е открита обществена дискусия, водена от 

професионален модератор / фасилитатор. Важна предпоставка за успе-
ха на кръглата маса е различните групи участници / заинтересованите 
страни да бъдат поставени при равни условия. Обикновено кръглата 
маса се провежда еднократно в продължение на няколко часа и цели 
дългосрочни решения и устойчиви резултати по конкретна тема / област 
на развитие. По време на дискусията се води протокол, който е публичен 
и общодостъпен;

•	Обществен форум: форумът е цикъл от структурирани обществени 
дискусии / форум сесии между равнопоставени участници, които са раз-
пределени по работни маси в зависимост от своята професионална или 
социална принадлежност (администрация, бизнес, култура, образование, 
млади хора, малки населени места и др.). Винаги се предвижда една маса 
за гости или външни експерти, които участват във форум сесиите с цел 
да дадат своя експертен / професионален принос за вземането на общи 
решения. Освен това в залата трябва да има достатъчно места за на-
блюдатели на процеса и представители на медиите. Дискусията се води 
от външен професионален модератор, а организацията на процеса се 
осъществява от местен екип / инициативна група. По време на всяка фо-
рум сесия се води протокол, който е на разположение на всички, които 
проявяват интерес. Характерна за форума е работата между сесиите по 
конкретни проблеми или теми. Задължителни принципи на обществе-
ния форум са: откритост, спазване на правилата за работа, прозрачност и 
публичност, консенсус при вземане на решенията, които са задължителни 
за всички и подлежат на изпълнение и контрол. 
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Най важните резултати от един форум са предложения / идеи за проек-
ти и препоръки към отговорните институции, от които се очаква да инфор-
мират форума относно изпълнението или неизпълнението;
•	Конференция на бъдещето: конференцията на бъдещето е структури-

рана и динамична обществена дискусия, която се провежда еднократ-
но, но продължително (1–2 дни) и цели да очертае дългосрочна перс-
пектива за развитие и да инициира процес за промяна чрез общо раз-
биране за действителната ситуация и формулиране на обща визия, цели 
и идеи за проекти. Характеризира се с енергия, творчески дух и стремеж 
за промяна. През цялото време участниците (около 80–100 човека) рабо-
тят заедно в една обща зала и същевременно се забавляват. Обикновено 
конференцията на бъдещето се структурира на 9 маси с по 9 участника, 
които на два пъти сменят местата си: първоначално сядат и работят по 
интереси / сектори, след което се разместват и продължават работа сме-
сено – на всяка маса има хора от различни сектори / интереси. Важна 
роля играе масата на външния поглед, на която се канят известни и 
компетентни по обсъжданата тема личности, за да представят неутрално 
външно становище. Целият процес се ръководи от външен, професиона-
лен модератор и се отразява във фотопротокол, който след конференция-
та се изпраща на всички участници. Резултатите са: формиране на обща, 
споделена от всички визия, цели и проектни предложения с участието на 
представителите на съответната общност;

•	Планиране с участие: планирането с участие е продължителен и 
ком плексен процес (8–10 месеца), който обикновено се осъществява 
с участието на ключови заинтересовани групи / страни и с подкрепа 
от външни експерти. Процесът се управлява от отговорните органи / 
институции и се основава на партньорство и участие на всички заинте-
ресовани страни и личности. Освен време са необходими определени 
ресурси и план за действие. Координацията на процеса се осъществя-
ва от Управляваща група, в която се включват отговорни представители 
на инициаторите, а по отделните теми / сектори се сформират работни 
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групи, в които участват както експерти от съответната институция, така 
и представители на заинтересованите страни с опит и експертиза по 
темата. Работата на Управляващата и работните групи се подпомага 
от външни експерти, а на всеки етап от програмния / плановия процес 
(анализ, стратегия, план за изпълнение, бюджет и т. н.) се правят общи 
вътрешни обсъждания между работните групи, след което се органи-
зират публични обсъждания, на които се канят гражданите и всички 
заинтересовани страни.

4. Важни принципи и правила за работа
•	Преди да пристъпим към процеса на планиране и програмиране, е необ-

ходимо да имаме ясна цел и добра предварителна подготовка;
•	 Важно е да имаме също предварително разработен план за работа, с 

ясно дефинирани цели и етапи на процеса, участници, форми и подходи 
на работа, очаквани продукти и резултати и процедури за тяхното общест-
вено одобрение и приемане. Този план трябва да бъде обсъден със заин-
тересованите страни преди окончателното му приемане;

•	Преди да изберем подхода, формите и методите на работа, е необходим 
предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове;

•	Необходимо е още в самото начало да създадем условия и предпоставки 
за обвързване на резултатите с последващи стъпки, действия и решения;

•	Всички заинтересовани страни трябва да бъдат официално поканени, но 
участието им е доброволно!;

•	В етапа на информиране трябва да използваме достъпен език, различни 
канали за комуникация и обратна връзка и да предоставяме необходи-
мата информация на всички потенциални участници и заинтересовани 
страни;

•	В етапа на консултиране е важно да прилагаме диференциран подход, 
съобразен с различните групи участници;
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•	На всеки етап е необходимо да даваме обратна връзка на всички участни-
ци и заинтересовани страни относно развитието на процеса и постигнати-
те резултати;

•	Целият процес трябва да бъде обвързан с ясни и приети от всички пра-
вила за работа и процедури за вземане на решения, за наблюдение / 
контрол и оценка на изпълнението;

•	Привличането на външен модератор играе важна роля за обективността 
на процеса, професионалното му провеждане и усещането за равнопо-
ставеност сред участниците.

5. За ползите
•	Включването на гражданите и заинтересованите страни осмисля и ле-
гитимира процеса на планиране и програмиране и повишава устойчи-
востта на развитието;
•	Широкото гражданско участие повишава качеството и стойността на 
публичните стратегии и политики и засилва общественото доверие и от-
говорност!

УСПЕХ 
НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 
В ПЛАНИРАНЕТО!
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ДА ПЛАНИРАМЕ ЗАЕДНО С ГРАЖДАНИТЕ
Календар за подготовка на Общинските планове за развитие 

за периода 2014–2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „БОЛКАН АСИСТ“
1408 София, ул. Енос 7

тел./факс: 02/ 962 86 70, 962 86 71
имейл: balkanassist@balkanassist.bg

www.balkanassist.bg

София, септември 2012





Календар за подготовКа на общинсКите планове за развитие (2014–2020) 
с участие на гражданите

ПОВЕЧЕ МНЕНИЯ, ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ                                  www.bgactivecitizen.eu, forumgu@gmail.com

етапи на 
планирането отговорниК сроК инФорМиране на обществеността 

и граждансКо участие резултати

1. съставяне на екип / работна 
група, отговаряща за процеса 
на планиране; приемане на 
план за работа на екипа

•	Кмет / зам.-кмет 
на общината;

•	Директор на дирекция 
„Проекти и програми”;

•	Специалист по комуни-
кациите в общинската 
администрация.

септември, 
2012 – 

януари, 
2013

•	Представяне на екипа пред обществеността с данни за контакти;
•	Информация в медиите;
•	Информация на сайта на общината;
•	Изготвяне на списък с потенциалните участници в процеса – граж-

дански организации, обществени съвети, кметски съвети, профсъюзи 
и професионални организации, академици и местни личности с екс-
пертиза в определена област.

•	съставен екип за планиране;
•	изготвен план за работа 

на екипа;
•	гражданите са информирани 

към кого могат да отправят 
предложения.

2. изготвяне на анализ на 
икономическото и социално 
развитие на общината и 
SWOT анализ

•	Ръководител екип, 
експерти в различните 
области;

•	Специалист по 
комуникациите в 
общинската 
администрация.

октомври, 
2012 – 
март, 
2013

•	Съставяне на работни групи по анализа с участието на представители 
на НПО в сферите: 
– Икономическо развитие; 
– Социална сфера и човешки ресурси; 
– Инфраструктура; 
– Екология;

•	Публикуване в медиите, на сайта на общината и на видни места в 
кметствата на информация за основните заключения от анализа. 

•	изготвен социално-икономиче-
ски анализ и SWOT анализ;

•	данните за анализа и основните 
заключения са съгласувани с 
граждански организации, работе-
щи в анализираните сфери;

•	публикувани са изводите от 
анализа.

3. извършване на предварителна 
оценка на плана с помощта на 
независим консултант (прогноз-
на оценка за въздействието на 
опр върху процесите на социал-
но-икономическото развитие на 
общината + екологична оценка)

•	Кмет / зам. кмет на 
общината.

януари – 
март, 
2013

•	Представяне на резултатите пред работните групи; 
•	Информация в медиите;
•	Информация на сайта на общината.

•	анализирани и оценени са тен-
денциите за въздействие на опр 
върху социално-икономическото 
развитие на общината и върху 
екологията и околната среда;

•	разработен и публикуван доклад 
от предварителната оценка.

4. Формулиране на визията, це-
лите и приоритетите за 
развитие на общината за 
периода 2014–2020 година – 
в съответствие с изводите от 
анализа и националната и 
европейска стратегическа рам-
ка – нсрр 2012–2020, 
рпр 2014, 2020, оср 2014–2020 
и стратегията „европа 2020“ 

•	Ръководител екип, 
експерти в различните 
области;  

•	Специалист по 
комуникациите в 
общинската 
администрация.

март–  
май, 
2013

•	Предложения от работните групи;
•	Предложения от граждани – във форум на общинския сайт;
•	Организиране на обществено обсъждане на визията, целите и приори-

тетите на ОПР:
Тук подходящи са формати като Обществен форум или 

Конференция на бъдещето, които дават възможност за детайлно 
разглеждане на целите и приоритетите и активно и ефективно 
включване на всички заинтересовани страни. Важно е към това об-
съждане да не се подходи формално, а да бъде добре организирано и 
участниците да бъдат предварително подготвени;

•	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 остана-
лите жители – в предварителното набиране на предложения. Добре е 
в по-големите / средищни села да се организират обсъждания и препо-
ръките от тях да се вземат предвид в ОПР.

•	изработени, обсъдени и 
приети цели и приоритети 
на опр 2014–2020;

•	постигнат обществен 
консенсус за целите и 
приоритетите за развитие.

5. разработване на мерки 
и дейности по приоритетите, 
както и на идеи за конкретни 
проекти 

•	Ръководител екип, 
общински експерти в 
различните области;

•	Специалист по 
комуникациите в 
общинската 
администрация.

май–  
юни, 
2013

•	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, об-
съждания 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 впечат-
лението, че всичко е вече решено, а предложените мерки и проектни 
идеи действително да подлежат на доразвиване и евентуални изме-
нения, 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.

•	разработени и приети мерки, 
дейности и идейни проекти 
за реализацията на опр и 
постигането на неговите цели 
и приоритети.

6. изработване на индикативна 
финансова таблица с ресурси-
те, необходими за реализацията 
на плана (финансовата рамка 
на поетите ангажименти от 
страна на всички партньори в 
местното развитие)

•	Ръководител  екип 
съвместно с финансиста 
на общината.

май– 
юни, 
2013

•	Набиране на предложения от работните групи, бизнес, граждани и 
НПО за включване на възможни външни публични източници: струк-
турни фондове на ЕС, международни финансови институции, сред-
ства на граждански организации и донори, частни банки, дарителски 
кампании и инициативи и др.;

•	Публикуване на информация в медиите и на сайта на общината.

•	изработена индикативна 
финансова таблица.

7. разработване на 
индикатори за наблюдение 
и оценка на опр

•	Ръководител екип.
юли– 

август, 
2013

•	Набиране на предложения за индикатори от работните групи по от-
делните приоритети;

•	Обсъждане и набиране на предложения за включване на представи-
тели на гражданското общество в процеса на наблюдение и оценка.

•	изработени индикатори 
за наблюдение и оценка;

•	план за наблюдение 
и оценка на опр.

8. разработване на програма 
за реализация на плана •	Ръководител екип.

август– 
септември, 

2013
•	Обсъждане на етапите на реализация в работните групи;
•	Обобщаване и публикуване на плана на сайта на общината.

•	одобрена програма 
за реализация на плана.

9. Цялостно завършване и 
обсъждане на плана с 
обществеността и с членовете 
на обс; приемане от обс

•	Кмет / зам. кмет на 
общината;

•	Ръководител екип;
•	Специалист по 

комуникации в общината.

септември– 
октомври, 

2013

•	Заключително обществено обсъждане:  
В случай че целият процес на разработване на плана е бил доста-

тъчно 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 използ-
ва, 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.

•	обсъден и приет с обществено 
одобрение опр 2020.

период на 
изпЪлнение, 
наблЮдение 

и оЦенКа на опр
отговорниК сроК

инФорМиране на 
обществеността 

и граждансКо участие
резултати

1. изпълнение на опр и 
наблюдение на изпълнението – 
сформиране на екипи и 
определяне на отговорници

•	Кмет / общинска 
администрация

2014– 
2020

•	Публикуване на текуща информация за резултатите от изпълнението 
и наблюдението;

•	Организиране на периодични публични дискусии и срещи.

•	възможност на гражданите и 
партньорите да участват в из-
пълнението и наблюдението;

•	публикуване на годишните до-
клади за изпълнението на плана.

2. Междинна оценка за 
изпълнението и актуализация 
на плана при необходимост

•	Кмет / общинска 
администрация

януари – 
декември, 

2017

•	Провеждане на анкетно проучване сред гражданите; 
•	Организиране на фокус групи с представители на заинтересованите 

страни и на широко обществено обсъждане.

•	направена е оценка на изпъл-
нението на плана през изтеклия 
период с участие на гражданите;

•	с партньорите са формулирани 
предложения и препоръки за ос-
таващия период на изпълнение.

3. последваща оценка на 
изпълнението на опр и 
подготовка на новия план 
за периода 2020–2027

•	Кмет / общинска 
администрация

януари – 
декември, 

2021

•	Организиране на:
-	проучване на общественото мнение чрез анкети и фокус групи;
-	кръгли маси и информационни срещи;
-	обществени форуми и конференции на бъдещето.

•	анализирани и оценени са ре-
зултатите от изпълнението на 
опр 2014–2020 с участието на 
всички заинтересовани страни 
и на тази основа е разработен и 
обсъден вариант за новия план.
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