
 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ 

 

 

Община Костенец   предлага на Вашето внимание Проект  на Годишният доклад 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020) 

за 2018 г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, 

считано от 22.04.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по 

настоящият проект на Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Костенец за 2018 г. Проектът е  публикуван на страницата на Община 

Костенец – www. kostenetz.com  на 22.04.2019 г.,и е обявен  на информационното табло 

в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат 

да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите 

в сградата на общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2  

Причините налагащи приемането на Годишният доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Костенец  за 2018 г. са заложените цели и 

приоритети в документите от по-високо йерархично равнище – Общинския план за 

развитие на община Костенец 2014-2020 година, Закона за регионално развитие  и 

Правилника за неговото приеме. 

 Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Костенец през 2018 г.  се основава на принципите на последователност, 

приемственост,  съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския 

сектор, както и информираност на гражданите на община Костенец за провеждане на 

политика в сферата на регионалното развитие. 

 Общинският план за развитие на община Костенец (2014-2020) г. , като 

стратегически документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на 

местно ниво,  с ясно дефинирана визия - „Община Костенец – район за интензивно 

развитие на земеделието и преработвателната промишленост, базиран на местни ресурси, 

традиции и трансгранично сътрудничество“, цели и приоритети за постигане на 

стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората 

в общината и устойчиво и интегрирано развитие 

 

ІІ. Цел на Годишния доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на 

община Костенец за 2018 година - е един от базисните документи за отчитане на 

изпълнението през 2018 година на стратегическо планиране и програмиране на 



регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното 

развитие и Правилника за неговото прилагане.  

  

 

 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Годишния доклад за 

наблюдение на Общинския план за развитие на община Костенец за 2018 година 

За прилагането на Годишния доклад за наблюдение на Общинския план за 

развитие на община Костенец за 2018 година не е необходимо разходване на бюджетни 

средства, а за изпълнението на заложените дейности – средствата са в рамките на 

утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи и средства от участия в 

програми и проекти. 

 

 

 

ІV. Очаквани резултати: 

 

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Костенец за 2018 г. е разработен в изпълнение на чл. 23, т.4 и т.5 от Закона за 

регионално развитие, чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР, и приетите приоритети 

и изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 2020 г. 

Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие Годишният доклад очертава:  

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината. 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


