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ОТНОСНО: Последваща оценка на общински план за развитие на
Община Стралджа за периода 2014-2020 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
ОПР е документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано
местно развитие, който е разработен в съответствие с предвижданията на
Областната стратегия за развитие, при отчитане на специфичните
характеристики и потенциала на общината.
Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗРР, за изпълнението на ОПР се извършва
последваща оценка на въздействието, не по-късно от една година след
изтичането на периода на тяхното действие.
Последващата оценка включва:
1.
2.
3.
4.

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността на използваните ресурси;
изводи и препоръки, относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие.

С договор № Д- 694/11.08.2021 г. Община Стралджа възложи на външен
изпълнител да изготви Последваща оценка на общински план за развитие за
периода 2014-2020 г., като целта е независима и обективна оценка в
съответствие с нормативните изисквания за обхват и качество, според
изискванията на ЗРР и на Правилника за неговото прилагане.

Последващата оценка е изготвена с натрупване от 2014 г. и включва
резултатите от Годишните доклади. Констатациите на Последващата оценка са
основа за стратегическото планиране през следващия програмен период.
Приоритетните области за развитие на Община Стралджа произтичат от
визията за развитие и поставените стратегически дългосрочни цели.
Приоритетните области представляват сфери за действие, където следва да се
концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия
програмен период.
Приоритетна област 1:
Промишлено производство, базирано на селскостопанска продукция.
Приоритетна област 2:
Културно наследство и туризъм
Приоритетна област 3:
Жизнена среда и инфраструктури
Приоритетна област 4:
Социална сфера- услуги и материална база
Приоритетна област 5:
Управление и административен капацитет
Предвид гореизложеното и на основание. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от
ЗМСМА, във връзка чл. 24 и чл. 34 от ЗРР предлагам на Вашето внимание
следното:

РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Стралджа приема Последващата оценка на Общински
план за развитие на Община Стралджа за периода 2014- 2020 г.
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