
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 
 

П Р О Г Р А М А 
 

ФОКУС ГРУПА с представители на местна общност в община Смолян на тема:  

„Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия общински план за 
развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие ”  

 

Дата на провеждане: 10 юни 2013г., 13.30 – 15.00 

Място на провеждане: Сесийна зала на Община Смолян 

 
1. Откриване и представяне на екипа и целите на дейността/договора   

Необходимо време  - в рамките на 5 минути 

 

2. Представяне на останалите участници във фокус групата. Представяне на профила на фокус 
групата 

Необходимо време  - в рамките на 5 минути 

 

3. Кратко представяне на основната тема на дискусията на фокус групата: „ Идентифициране 
на основните проблеми при изпълнението на настоящия ОПР и актуализиране на бъдещите 
стратегически приоритети за развитие”  

Необходимо време – в рамките на 5 минути 

 

4. Провеждане на дискусия по темата, конкретизирана на следните въпроси: 

• Доколко важни са приоритетите и целите, които община Смолян е определила за 
постигане с Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.? 

• Силни и слаби страни, възможности и заплахи пред общинското развитие – сега и в 
перспектива? 

• Доколко важни са основните проекти, които са изпълнени в община Смолян, свързани с 
нейното развитие през периода 2007-2012 г.? 

• Кои са най-важните проблеми в развитието на общината – сега и в перспектива? 

• Смятате ли, че общината, чрез провежданите от нея политики, може да допринесе за 
развитието на Вашия сектор/бранш/фирма? 

• Посочете трите приоритета, към които общината трябва да насочи своите усилия през 
следващите години, за да отговори на Вашите разбирания за добро управление и 
устойчиво развитие. 

• Считате ли, че Общинския план за развитие е важен документ и какво бихте 
препоръчали да се повиши неговата ефективност и оперативност? 

• Какви са Вашите други препоръки относно развитието на община Смолян?  

Необходимо време – в рамките на 60  минути  



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 
 

 

4. Обобщаване на резултатите от дискусията по определените въпроси 

Необходимо време – в рамките на 10 – 15 минути 

 

5. Закриване на дискусията по темата 

 

Фокус групата се провежда в изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални 
характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на 
ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“ 
 

 
 
 


