ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на Общинския план
за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с проект № 13-13-21/29.10.2013 „Ефективна координация и партньорство при
разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман“,
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г.
Общинска администрация Роман ви кани да вземете участие в обществено обсъждане
на изготвения проект на Общинския план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 27.06.2014г. от 10.30. часа, гр. Роман, зала 222 в
сградата на общинска администрация Роман.
Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със
Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години
(който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и
приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
По време на общественото обсъждане ще бъдат представени:
Основните изводи, изведени от Анализа на икономическото и социално развитие на
общината;
SWOT - анализ;
Стратегическа рамка - визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода
2014-2020г.;
Индикативна финансова таблица;
Програма за реализация на общинския план за развитие;
Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк
кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните
партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение
към развитието на общината.
В тази връзка, Общинска администрация - Роман отправя покана за участие в
обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този
важен за всички нас стратегически планов документ.
Този документ е създаден в рамките на проект Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането
на политики в Община Роман, в изпълнение на Договор № 13-13-21/29.10.2013, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

