
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.2. Относно: Приемане на Общински план за развитие на община Севлиево за 
периода 2014-2020 година.

Уважаеми общински съветници,

Съгласно чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 
/ППЗРР/ и Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие, 
утвърдени от Министерството на регионалното развитие, Кметът на общината организира 
изработването, съгласуването и актуализирането на Общинския план за развитие.

Със Заповед № 0515 от 30.04.2013 г. на Клсета на община Севлиево бе определен екип 
от общинската администрация, който да извърши необходимите проучвания и да подпомогне 
работата на „Болкан Асист -  Диалог“ ЕООД -  консултантска фирма за разработване на ОПР 
2014 -  2020г. В резултат на съвместната работа бяха проведени редица работни срещи за 
подготовка и набиране на необходимата информация. На 09.07.201 Зг. се проведе обществено 
обсъждане, на което се разгледаха и дискутираха визията, целите и приоритетите, З^^ОТ - 
анализа (анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите) и 
стратегическата рамка на общинския план. В следствие на обсъждането бяха направени 
няколко важни предложения, които намериха мястото си в Общинския план. За 
идентифициране на конкретни проекти и предложения, съвместно с общинската 
администрация, се проведоха фокус групи и две анкетни проучвания със заинтересованите 
страни /обпщнски съветници, кметове и кметски наместници, представители на младежите, 
представители на образователна и социална сфера, представители на ИПО сектора и 
бизнеса/. На 27.02.2014г. се проведе второ обществено обсъждане за представяне и 
обсъждане на завършения вариант на Общинския план за развитие (2014 -  202Ог.), който 
съдържа както стратегическа и финансова рамка, така и Програма за реализация с 
предложения за конкретни общински проекти и таблица с индикатори за отчитането на 
напредъка по изпълнението на плана.

На 04.03.2014г. е финализиран окончателният вариант на Общинския план за развитие 
на община Севлиево за периода 2014 -  2020г. и съгласно чл.41 от ППЗРР, на П.03.2014г. е 
публикуван на интернет страницата на Община Севлиево на адрес: 
Шр://̂ V̂ V̂ V.5еV1̂ еVО.Ье/Ье/аI1:̂ с1е/998/оЬ̂ ^Ь̂ ^пяк̂ р1ап2а̂ а2V̂ 1̂ е-3■Ь1т1 .

Съгласно ЧЛ.32, ал.1 от Закона за регионалното развитие, на 04.04.2014г. е издадено 
Решение № ВТ-03-ЕО/2014г. на Директора на регионална инспекция по околната среда и 
води -  Велико Търново за преценяване необходимостта от екологична оценка на Общинския 
план за развитие (ОПР) на Община Севлиево за периода 2014 -  2020г., с което не се изисква 
екологична оценка и е изготвена предварителна оценка на социално -  икономическото 
въздействие на Общинския план за развитие.

След изтичане на 14-дневният срок от публикуването му, съгласно Закона за 
регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Общинския план за развитие 
2014 -  2020 г. се внася за приемане от Общинския съвет.



Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.24, т.1 от Закона за регионалното развитие и чл.37, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинския съвет -  Севлиево ПРИЕМА 
Общински план за развитие на обпщна Севлиево за периода 2014 -  2020г.

КМЕТ

С ъ т .  Зап,
Зам. К м е т:..................

Калина Георте^а

/д-р Иван Иванов/

нт/ст


