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ОТНОСНО: Приемане  на Общинския план за развитие 
на община Брусарци 2014 – 2020 г. 

 
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  

В изпълнение на чл.23 ал.1 от Закона за регионално развитие и в съответствие 
със задълженията ни по изпълнение на нормативните документи на Европейския 
съюз, произтичащи от членството ни в същия, предлагам на Вашето внимание 
Проект на Общински план за развитие(ОПР) на община Брусарци 2014-2020 г. 

Същият е разработен съгласно методическите указания на Министерството на 
регионалното развитие за изготвяне на общинските планове за развитие и е в 
съответствие с нормативните документи но европеско, национално и регионално 
звено. ОПР е съставен от две основни части: 

 Аналитична част, в която е направен задълбочен анализ на текущото 
състояние на процесите на територията на общината. Към тази част е и 
изготвения SWOT-анализ, който е аналитично-прогностичен метод за 
определяне на силните и слабите страни на развитието на общината и 
потенциалните възможности и заплахи. 

 Стратегическа част, в която са формулирани визията, главната цел, 
стратегическите цели, приоритетите и мерките за тяхното постигане. Тук са и 



индикативната финансова таблица; индикаторите за наблюдение и оценка на 
плана за развитие; начертани са основните действия за наблюдение, оценка и 
актуализация на плана; очертана е схемата за прилагане на принципите на 
партньорство, информация и публичност. 
Неразделна част от ОПР е и Програмата за реализацията му, в която са 

разписани всички идейни проекти, които общината планира да реализира през 
програмния период. 

Към предложения ОПР е и изготвената Предварителна оценка на Плана, 
която съдържа изначална оценка на възможностите за реализация на плана и 
съответствието му с други нормативни документи- стратегии, планове и 
програми, както и препоръки за повишаване ефикасността и ефективността на 
дейностите по реализация на Плана. Предварителната оценка не се приема като 
отделен документ, тъй като нейната роля е да обогати, конкретизира и цялостно 
да подобри плана, т.е. да се отрази в стратегическия документ. 

Във връзка с гореизложеното на основание чл.37 ал.1 от ППЗРР предлагам на 
Вашето внимание за обсъждане и приемане на Общински план за развитие на 
община Брусарци 2014-2020 г. 

  Моля, да приемете и следния проект за решение 
 

На основание чл.21ал.1 т. 12 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от ЗРР 
и във връзка с чл.37 ал.1 от ППЗРР ОбС Брусарци 

РЕШИ: 
 

    Приема Общински план за развитие на община Брусарци 2014-2020 г. 
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