Проект № 13.13-24/13.11.2013 г.
”Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на
изпълнението на общински политики в община Септември ”

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

Обща стойност на проекта: 79 829,24 лв.
Период на изпълнение: 9 месеца
от 13.11.2013 г. до 13.08.2014 г.

Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол
на изпълнението на
общински политики
в община Септември.

Специфични цели:






Специфична цел 1 - качествено разработване и изпълнение на
стратегически документи, съобразени с интересите на
местните общности;
Специфична цел 2 - подготовката на местната администрация
за успешно прилагане на политики в следващия програмен
период (2014 – 2020 г.), чрез разработване на общински план за
развитие;
Специфична цел 3 – активно включване на всички
заинтересовани страни в процеса на разработване на
стратегически документи.

Проектното предложение е насочено към две
основни целеви групи – общинската администрация
на гр. Септември и структурите на гражданското
общество на територията на общината.

Дейност 1 „Разработване на общински план за
развитие за периода 2014-2020 г.”
Дейността включва 2 поддейности:
1.1 Провеждане на оценка на изпълнявания
общински план за развитие за периода 20072013 г.

1.2 Разработване на общински план за развитие за
периода 2014-2020 г.



Поддейност 1 включва провеждане на оценка на изпълнявания общински
план за развитие за периода 2007-2013 г. Тази поддейност беше
изпълнена при стриктно спазване на изискванията на чл. 34, ал. 1 от
Закона за регионалното развитие. Оценката ще включва:



оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;



оценка на общото въздействие;



оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие.

Оценката беше извършена на база на разработени в рамките на проект по
ОПАК № А10-13-15/30.11.2011 г. на Областна администрация – Габрово
методология за наблюдение и оценка на изпълнението на общински
планове за развитие, както и методология за оценка на въздействието
на общинските планове за развитие.

Поддейност 1.2 – в рамките на предложената поддейност беше
организирано събирането на релевантната актуална информация, която
послужи за основа на разработването на общинския план за развитие за
периода 2014-2020 г. С оглед логиката на процеса на стратегическо
планиране е необходимо информацията, на база на която се залагат
средносрочни и дългосрочни приоритети, да бъде максимално
актуална, т.е. необходима е информация към 2013 г. Основният
компонент на тази поддейност е свързан с разработването на общински
план за развитие за периода 2014-2020 г., в съответствие с
методическите указания одобрени със заповед № РД-02-142402/22.11.2011 г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, или последващи одобрени указания, приложими
към момента на разработването на плана.

Съгласно действащото законодателство общинският план за развитие е
документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно
развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на
областната стратегия за развитие. С общинския план за развитие се
определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се
отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и
стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия
за развитие. Планът се разработват за
7-годишен период на действие, който
съвпада с периода на действие на
областната стратегия за развитие.














В структурно отношение общинският план за развитие включва следните
основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г.;
3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на
плана;
6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство
и осигуряване на информация и публичност;
7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови
ресурси и звената за изпълнение на проектите;
8. предварителната оценка на плана

Дейност 2 „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг,
контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики”


В рамките на тази дейност бяха разработени и въведени Правила и
методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на конкретни политики (Правила).



Бяха разработени/усъвършенствани документи, свързани с изпълнението
на конкретни политики на общината, включително, но не само,
методологии, вътрешни правила и процедури, инструкции и
наръчници, указания за работа, механизми за подпомагане процеса на
формулиране и изпълнение на политики.



В рамките на тази бе направен преглед на стратегическите
документи на общинската администрация. За обезпечаване на найвисока степен на ефективност при реализирането на настоящото
проектно предложение ще бъдат идентифицирани приоритетно не
по-малко от 2 области, където е установена необходимост от
актуализиране на действащите общински стратегически
документи или е необходимо разработването на нови общински
стратегически документи.

* С оглед необходимостта от включване на всички
заинтересовани страни и провеждането на обществено
консултиране в процеса на идентифициране на приоритетните
области бе проведено социологическо проучване чрез
въпросници. Анкетираните граждани и представителите на
бизнеса бяха запитани за приоритетни за тях политики, които
следва да бъдат приоритетни за общинската администрация.
Беше обърнато специално внимание на гарантиране на
устойчивостта на приоритетните политики и необходимостта те
да бъдат адекватно ресурсно обезпечени.

Втора форма на обществено обсъждане ще бъде публикуването им на
интернет страницата на общината, както и предоставянето им за справка
на хартиен носител в сградата на общината.


Третата форма на обществено обсъждане включва публикуването им
на Портала за обществени консултации www.strategy.bg на
Министерския съвет.


Финалните проекти на документи ще бъдат предложени на общинския
съвет за гласуване.


Постигнати резултати:
Извършена оценка на общинския план за развитие за периода
2007-2013 г.
Формулирани препоръки, на база извършения анализ, за
разработване на общински план за развитие за периода 20142020 г.
Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Разработени/актуализирани
стратегически
документи
в
минимум 2 приоритетни области
Разработени и въведени с решение на общинския съвет
Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на конкретни политики в 2
приоритетни области
Проведени обществени консултации за стратегическите
документи и Правилата

Устойчивост и мултипликационен ефект
Създаване на основния програмен документ за развитието на общината
за следващия програмен период, съгласно всички нормативни и
стратегически изисквания.
-

Идентифициране на приоритетни политики за общината и отчитане
на нуждите на всички заинтересовани страни;

-

Включване на всички заинтересовани страни в консултативния
процес по начин, който гарантира участието на всички заинтересовани;

-

Създаване/актуализиране на приоритетни стратегически документи,
които оказват пряко въздействие и насочват развитието на
обществените отношения в определената приоритетна за местното
население област;

-

Създаване на инструментариум за реализиране, наблюдение и оценка
приоритетните политики;

-

Засилване на процесите на гражданско участие при формулирането и
изпълнението на конкретни политики, чрез създадените консултативни съвети;

-

Създаване/утвърждаване на про-активна, „участническа” култура от страна
на гражданското общество на територията на общината, чрез процеса по
активно консултиране/предоставяне на възможност за изразяване на мнение в
цялостния процес по формулиране на политики.

-

Утвърждаване на легитимността на конкретните политики и повишаване на
доверието в институциите ще окаже влияние върху цялостната публична
сфера.



Постигнатите резултати по проекта имат гарантиран потенциал за
мултиплициране.



В рамките на продължителността на проекта дейности за информация и
публичност мултиплицират целите и резултатите на проекта.

За продължаване на дейността и гарантиране на
устойчивост на резултатите в рамките на проекта:


-

Бяха специално определени общински служители,
които да извършват наблюдение на изпълнението и
подготовката на регулярни доклади на определен
период от време (определен в Правилата).
.



Ще бъдат създадени консултативни съвети при кмета на
общината, като неформални органи, които ще осъществяват
реално и пряко участие на гражданското общество в
реализирането на конкретните политики. Членството в
консултативните съвети ще бъде отворено за всички
заинтересовани лица. Всеки член ще се ангажира да работи
лично, доброволно и активно в процесите на формирането на
конкретната общинска политика, съобразно своята
професионална компетентност и да съдейства за
практическата и́ реализация. Предложенията и решенията на
консултативните съвети не са задължителни за кмета и
работата им няма за цел да дублира функциите на Общинския
съвет. Консултативните съвети са неформална и политически
неангажирана структура на гражданското общество.

Дейност 3 „Информация и публичност”
- Проведени 2 пресконференции;
- 2 публикации в местна/регионална печатна или
електронна медия;
300 информационни брошури
- 1 брой временна информационна табела ще бъде
поставена на видно място в сградата на общината, с
необходимата визуализация;
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