РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПОКАНА ЗА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
Уважаеми представители на общинската администрация, бизнеса, браншовите
организации, професионалните и гражданските сдружения в община Велико
Търново,
От името на общинското ръководство и екипа на „Велдер Консулт” ООД,
изпълнител на обществена поръчка за Разработване на Общински план за
развитие, най-учтиво Ви каним да участвате в първия дискусионен форум,
посветен на Общинския план за развитие на община Велико Търново за периода
2014-2020.

ЗАЩО?
Открито споделяне на идеи относно разработването на основен
инструмент за управлението на община Велико Търново

КЪДЕ?
Ритуална зала на Община Велико Търново

КОГА?
6 март от 10:30 часа

ДНЕВЕН РЕД НА ФОРУМА:




Откриване на срещата;
Кратка презентация от страна на експертния екип, изпълнител на
проекта, „Велдер Консулт”, със следните акценти:









Структура на общинския план за развитие;
График за изпълнение на проекта;
Представяне спецификата на община Велико Търново – гледната
точка на „Велдер Консулт”;
Определяне на начин за общуване между експертите и
заинтересованите страни от общината;

Дискусия;
Успоредно попълване на анкетно проучване.

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Подобряване прилагането на принципите на добро
управление в Община Велико Търново” по Оперативна програма „Административен капацитет” по Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13 – 13 – 123/21.10.2013 г., сключен между
Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”
/ОПАК/ - Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” и Община Велико Търново
(Бенефициент) по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд.

РОЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО:
Общинският план за развитие на община Велико Търново следва да предложи
аргументирани идеи и инициативи за пълноценното развитие на общината. Ще бъдат
предвидени разнообразни мерки и проекти за осъществяване на визията и общата
стратегическа рамка на плана, които притежават потенциала да се допълват и подсилват
помежду си. Формулираните стратегически цели трябва да се основават на стремежа за
убедителна изява на местната идентичност, възприета като единство на история,
природни богатства и конкурентни икономически предимства.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
 изготвяне на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;
 оценка на проблемите и потенциалите в отделните сфери на развитие в общината,






последвани от синтезен анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите;
разработване на стратегическа част на плана – очертаване на визия за развитие и
формулиране на цели, приоритетни области и съпътстващите ги мерки;
разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана;
дефиниране на конкретни проекти за реализация през следващия програмен период
на ЕС (2014-2020);
балансирано оползотворяване на общинските ресурси;
осигуряване на предпоставки за формиране на жизнени партньорства между
публичния, неправителствения и гражданския сектор.

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Подобряване прилагането на принципите на добро
управление в Община Велико Търново” по Оперативна програма „Административен капацитет” по Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13 – 13 – 123/21.10.2013 г., сключен между
Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”
/ОПАК/ - Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” и Община Велико Търново
(Бенефициент) по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд.

