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ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за 2017 година за наблюдение и оценка
на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020
година .

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинският план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. се явява най-важния
стратегически документ за общините в България, служещ от една страна като
инструмент за решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи, и
същевременно осигуряващ ,,вход” към националните и европейските програми.
Общинският план за развитие на Община Смолян приет с Решение № 770 от
18.09.2014 г. на Общински съвет – Смолян, е основен инструмент за прилагане на
регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и
за ефективното управление на общината през периода 2014-2020 година със
средносрочно действие.
Важен момент в процеса на изпълнение на плана е наблюдението на
изпълнението. Основната цел е да се следи в краткосрочен и в дългосрочен аспект
постигането на набелязаните стратегически приоритети за местно развитие чрез
осъществяването на определени, предварително дефинирани дейности. Посредством
способите за наблюдение на изпълнението и оценка на резултатите, регламентирани в
Закона за регионалното развитие и правилника за прилагането му, се извършва процеса
на контрол и се набелязват мерки за актуализация на плана.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Смолян
съгласно чл.89 от ППЗРР е Общинският съвет на Община Смолян. В процеса на
наблюдение на изпълнението на ОПР, общинският съвет осигурява участието на
заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на
принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския
план за развитие.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за
регионалното развитие и чл. 89 и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие, Кметът на Община Смолян представя годишен доклад за
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от
общинския съвет.

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Смолян на основание
чл.21, ал.1 т.24, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.23, ал. 4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема годишен доклад за 2017 година за наблюдение и оценка на изпълнението
на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година.

Приложение: Годишен доклад за 2017 година за наблюдение и оценка на изпълнението
на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година.
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