Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 34 / 29.10.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 29.10. 2021 година /петък/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкчан Ахмед Ахмед – за кмет на община Лозница
съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно : Приемане на Доклад за последваща оценка на
изпълнението на общински план за развитие на община Лозница (2014-2020 г.)
………………………….……………………………………………………………........................................................................................

Гюкчан Ахмед – за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г., направи
разяснение по внесената докладна записка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов
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Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 192
29 октомври 2021 год.
Настоящият Доклад за последваща оценка (ПО) на изпълнението на ОПР на община
Лозница за периода 2014-2020 г. е разработен в изпълнение на ангажиментите на Общинската
администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за регионалното развитие. В него е регламентирано,
че „за изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие се
извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след изтичането на
периода на тяхното действие“.

Документът включва следните задължителни компоненти:
▪ 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.
Последващата оценка по своята същност представлява последен и цялостен анализ на постигнатото
изпълнение на общинския план за развитие. На тази база се дават препоръки към бъдещи
актуализации на плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) (в програмния период
2014-2020 наричани „общински планове за развитие“) за новия програмен период – 2021-2027
година.
Тя има за цел да направи комплексен и структуриран преглед на процеса и резултатите от
реализацията на стратегията на плана и да оцени изпълнението му в контекста на постигнатото
развитие на община Лозница.
Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в ЗРР и
съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни политики, като има
следната структура:
▪ Въведение, нормативна обосновка за необходимостта от разработката;
▪ Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на последващата
оценка и прилаганите методи на изследване и технологичната последователност на
действията;
▪ Обща структура и процес на наблюдение на ОПР на община Лозница;
▪ Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
▪ Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на общината;
▪ Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
▪ Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие;
▪ Приложения – пълен списък с реализираните проекти и дейности за периода 2014-2020 и
обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР.
Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на доклад за
изпълнението на общинския план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 г.
Документът дава информация и препоръки, които могат да се ползват при извършването на
потенциални актуализации на ПИРО за следващия планов период – 2021-2027 г.
Извършената последваща оценка изцяло е фокусирана върху Общинския план за развитие на община
Лозница за периода 2014-2020 година.
Предвид изложеното на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т.12 и т. 24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с чл. 34, ал.1 от Закона за регионалното
развитие и чл.26, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общински
съвет град Лозница
РЕШИ :
Приема Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на
община Лозница (2014-2020 г.)
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Техн. Сътрудник:
А. Салиева

Решението е обявено на 04.11.2021 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

