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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

ОТНОСНО: Междинна оценка на Общински план за развитие на Община 

Смолян 2014-2020г. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

  

Общински план за развитие на Община Смолян е приет с Решение №770 от 

18.09.2014г. на Общински Съвет, в съответствие с изискванията на Закона за 

регионално развитие. 

  Съгласно изискванията в нормативната уредба, чл. 32,  33 и чл. 34 от Закона за 

регионално развитие, Общинските планове за развитие подлежат на предварителна, 

междинна и последваща оценки. 

  Междинната  оценка  на  изпълнението  на  ОПР представлява неразделна част 

от цикъла на местно (общинско) стратегическо планиране.  Тя  има  за  цел  не  само  

да констатира  нивото  на  постигане  на залегналите цели, приоритети и мерки в 

стратегическия документ, но и да послужи като коректив на цялостния процес на 

развитие  и управление територията. 

 Междинната оценка на ОПР на Община Смолян 2014-2020 г. е изготвена в 

съответствие с чл.33 от Закона за регионалното развитие и включва: 

I. Въведение  

I.1. Цели, задачи, обхват, значение на оценката;  

I.2. Нормативни изисквания  

I.3. Методология  

I.4. Резултати от Предварителната оценка  

I.5. Оперативни програми 2014-2020  

II. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението  

III. Оценка на степента на постигане на съответните цели  

IV. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси 

V. Изводи и препоръки  

Съгласно чл. 42, ал.1 от ППЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и 

одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и 

последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие. 

След утвърждаването му от Общински съвет Смолян и във връзка с чл.42,  ал. 

2 от ППЗРР, докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие ще бъде публикуван на страницата на общината в 

интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

 

 
 
 



 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал.1 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

предлагам на Общински съвет – Смолян да приеме следното  

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Приема Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на 

Община Смолян за периода 2014-2020г.  

2. Приложение № 1: Доклад за Междинна оценка на Общински план за развитие 

на община Смолян за периода 2014-2020 
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