ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
РОМАН ЗА ПЕРИОДА
2014-2020г.

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-21/29.10.2013г. с наименование “Ефективна
координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики
в Община Роман”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

Въведение
Законът за регионалното развитие (ЗРР) създава система за
планирането,
програмирането,
управлението,
ресурсното
осигуряване,
наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и
програмите за провеждане на държавната политика за регионалното развитие. В
тази системата общинските планове за развитие (ОПР) създават фундамента за
нейното изграждане, и функциониране.
Процесът на стратегическо планиране на развитието, независимо от
нивото на планиране, се ръководи от едни и същи принципи, целящи
усъвършенстване на стратегическите документи с цел по-ефективното и поефикасното има прилагане в полза на обществото. Интегрирането на независима
предварителна оценка в стратегическите документи е европейска практика,
методически осигурена на европейско и национално ниво, осигуряваща по-високо
качество на процеса на планиране.
Предварителната оценка на Общински план за развитие се изготвя в
съответствие с чл. 32 (1) от Закона за регионалното развитие и съдържа:
оценка за социално-икономическото им въздействие;
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
Оценката съдържа констатации, изводи и препоръки, които целят
подобряване на качеството на документа.
Основната цел на оценката е подкрепа и подобряване на качеството на
Общинския план за развитие на община Роман 2014 – 2020г., съгласно
изискванията на приложимите нормативни и методически документи. Специфични
цели на предварителната оценка са:
осигуряване на ориентиран към резултатите, добре структуриран планов
документ;
осигуряване на съответствието на стратегията и целите на Общинския
план за развитие на община Роман 2014 – 2020 г. спрямо
идентифицираните местни потребности;
гарантиране съгласуваността на ОПРОМ с другите регионални,
национални и Европейски политики и инструменти в т.ч. с принципите и
правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на
регионалната политика на ЕС;
изследване на съотношението между очаквани резултати и наличния
ресурс;
формулиране на препоръки за подобряване качеството и дизайна на
ОПРОМ;
осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в
областта на интегрираното регионално и местно развитие;
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Нормативна уредба на оценката
Съгласно чл. 32 от ЗРР е необходимо да се извършви предварителна оценка
на изготвяните общински планове за развитие, която включва:
оценка за социално-икономическото им въздействие;
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
Предварителната оценка съдържа прогнозна оценка за въздействието
на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и
екологична оценка. Екологичният компонент в оценката оценява доколко
стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на
стратегията за опазване на околната среда и изисква допълнителна стратегическа
екологична оценка и/или оценка на съответствието и/или оценка на въздействието,
съгласно ЗООС.
При изготвяне на оценката са използвани насоките и препоръките на
следните методически документи:
Методически указания за разработване на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални
планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии
за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020),
одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011г. на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
Методология за стратегическо планиране в Република България;
Мониторинг и оценка на публични политики и програми ISBN: 978-954-477160-7, 2009, Център за изследване на демокрацията;
Ръководство за оценка на въздействието в България, Министерски съвет,
2009г.;
Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на
местно ниво, Институт за пазарна икономика, Март 2008 година.
Методически указания за разработване на Националната стратегия за
регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за
развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за
развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени
със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството
Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на
местно ниво.
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Оценка на социално-икономическото въздействие
Общинският план за развитие на община Роман е разработен със 7годишен хоризонт на действие 2014-2020 г., който съвпада с периода на действие
на Стратегията за развитие на област Враца и на документите от системата на
документите за регионално развитие от по-високо ниво.
Във въведението на Плана са посочени законовото основание и
принципите върху които е изграден документа, както и релевантността му към
други документи на по-високо териториално ниво. Дефиниран е периода на
действие на документа и са формулирани основните му задачи и съдържание.
1. Оценка на вътрешната съгласуваност на ОПР.
1.1. Структура на ОПР.
Общинския план за развитие на община Роман съдържа :
I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
РОМАН.
1. Обща характеристика на община Роман.
1.1. Географска характеристика, местоположение и граници.
1.2. Селищна мрежа.
1.3. Климат и природни ресурси.
2. Социална сфера и човешки ресурси.
2.1. Демографско развитие и тенденции.
2.2. Заетост и безработица.
2.3. Образование.
2.4. Здравеопазване и социални услуги.
2.5. Култура и спорт.
3. Икономика.
3.1. Обща характеристика.
3.2. Структура на икономиката.
3.3. Структура на нефинансовите предприятия.
3.4. Кратка характеристика на отраслите.
4. Характеристика на публичната инфраструктура.
5. Състояние на околната среда.
6. Административен капацитет.
II. SWOT АНАЛИЗ.
1. Същност.
2. SWOT анализ.
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III. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
1. Стратегическа рамка.
2. Принципи при изготвянето на стратегическата рамка.
3. Използван подход.
4. Стратегия - визия, стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки за
изпълнение.
4.1. Визия за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.
4.2. Стратегически цели за периода 2014-2020г.
4.3. Приоритети, специфични цели и мерки за изпълнение.
5. Структура на стратегическата част на ОПР на община Роман.
IV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА.
V. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА.
1. Подход за разработване на системата от индикатори.
2. Източници на информация.
3. Видове индикатори.
VI. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА РОМАН ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020г.
VII. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА И
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО.
VIII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.
Структурата на ОПР на община Роман обхваща изцяло изискванията на
методическите указания за разработване на стратегически документи за
регионално развитие. Използван е широк набор от източници на информация,
които описват различните аспекти на състоянието на средата. Източниците на
информация подържат актуални данни и осигуряват надеждна информация, която
се събира въз основа на утвърдени методологии. Използвани са таблични и
графични изображения, които представят систематизирано информационните
масиви. Графичните изображения са надлежно обозначени като съдържание.
1.2. Анализ на социално-икономическото развитие и SWOT анализ.
Структурата на анализа на социално-икономическото развитие следва
предписанията на методическите указания. Съдържанието му също отговоря на
изискванията на методическите указания, като включва: обща характеристика на
община Роман, обхващаща географско положение, местоположение и граници,
природно-ресурсен потенциал - релеф, климат, полезни изкопаеми, водни ресурси,
почвени ресурси, флора и фауна; селищна мрежа, човешки ресурси и развитие на
социалната сфера - демографска характеристика (включително брой и динамика
на населението, структура на населението по възраст, пол, образование,
етническа структура), икономическа активност и пазар на труда, образование,
здравеопазване, социални дейности и услуги, култура, спорт; икономическо
развитие - обща характеристика, структура на икономиката, структура на
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нефинансовите предприятия. състояние и тенденции за развитието им, развитие
на икономически сектори (включени са: промишленост, селско и горско стопанство,
търговия, туризъм); характеристика на публичната инфраструктура - транспортна
инфраструктура и достъпност на територията (включва транспортна свързаност,
транспортна инфраструктура (по видове транспорт), водоснабдителна и
канализационна инфраструктура, енергийни мрежи, ВЕИ, телекомуникации и
съобщения, газоснабдяване; състояние на околната среда - качество на водите,
качество на въздуха, шум, управление на отпадъците, биоразнообразие и
защитени територии; административен капацитет.
Формулирани са основни изводи за всяка една от описаните съставни
теми на най-ниско ниво.
Използвана е значителна по обем информация за представяне на
социално-икономическото състояние на общината. Анализираните показатели са
разгледани в подходящи, стандартни структури, които позволяват да се извършва
сравнение на данните в пространствен (сравнение с други общини, областта и
средно за страната) и времеви аспект.
Динамиката на анализираните данни обхваща периода 2008-2012 г.,
което към момента на изготвяне на ОПР е последния период, за който са налични
статистически данни. Анализът е изготвен въз основа на 5 годишни интервали,
които позволяват да се очертаят основните тенденции на развитие на
индикаторите.
Използваната информация е получена от надеждни източници, които
изчисляват данните въз основа на единна хармонизирана методика.
Времевите съпоставки са извършени уместно, като са съпоставяни
данни от идентични източници (данни от преброяване на населението са
съпоставени с данни от предходното изследване от същия тип).
SWOT анализа представя подробно силните и слаби страни,
възможностите и заплахите за развитието на общината. Анализът се основава на
направените при изготвянето на социално икономически анализ изводи.
Четирите основни компонента: силни и слаби страни, възможности и
заплахи са подробно разписани.
Изводи
Изготвеният анализ обхваща всички области на развитие на общината и
прави обстоен преглед на състоянието и тенденциите на развитие в общината и
следва изискванията на методическите указания за разработване на общински
планове за развитие като обем и структура.
При изготвянето на анализа са използвани актуални данни получени от
надеждни източници на информация.
Направените изводи кореспондират с представените данни в голяма
степен, изведените силни и слаби страна, възможности и заплаха също
кореспондират с направените изводи в голяма степен.
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1.3. Визия, цели, приоритети и мерки.
Визията на община Роман е дефинирана по следния начин: Община
Роман – община с високо качество на живот, развита местна икономика и
качествена инфраструктура.
В стратегическата част на общинския план за развитие са дефинирани
четири стратегически цели и десет приоритета, към които са определени и
конкретни мерки, посредством които да бъдат постигнати целите на документа.
Първата стратегическа цел е насочена към подкрепа на икономиката и
водещи в общината сектори като селско стопанство и туризъм. За всеки от
дефинираните приоритети е определена по една специфична цел, която де факто
се припокрива изцяло със съответния приоритет.
Стратегическа цел 2 е насочена към подобряване качеството на
човешкия капитал и повишаване жизнения стандарт на населението.
Изпълнението на подобна цел е важно, тъй като подкрепя един от основните
ресурси за развитието на местната икономика.
Стратегическа цел 3 предвижда подобряване на качеството на
техническата инфраструктура и опазване на околната среда. Освен безспорните
нужди по отношение на изграждането на техническата инфраструктура и
благоустрояването на населените места, общинската администрация има найсъществени инструменти за подпомагане и развитие на тези компоненти на
средата. В съответствие с измененията на ЗРР от 11.03.2014 г. са предвидени
мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени. (Мярка 3.3.2 Превенция и адаптиране към климатичните
промени).
Последната Стратегическа цел 4 предвижда повишаване на
административния капацитет и подобряване на институционалната среда за поефективни обществени услуги. Стратегическата цел е разписана линейно, включва
един приоритет с една специфична цел, което е логично с ограничената му сфера
на действие.
Изводи
Обособените в ОПР стратегически цели, приоритети и специфични цели
обхващат адекватно целия спектър от проблеми и възможности за развитието на
територията. Дефинирането на стратегическата част е изградена въз основа на
изготвените социално-икономически и SWOT анализ.
2. Оценка на външната съгласуваност.
При разработването на ОПР на община Роман 2014 -2020г. е използван
интегриран подход. Документът е изготвен в съответствие с документите на повисоко териториално ниво
В общинския план за развитие са описани подробно връзките на
документа с документи на по-високо териториално ниво, което показва, че при
разработването на документа са отразени насоките на развитие на по-високо
териториално равнище, което ще гарантира съответствие в насоката за развитие
на общината в съответствие с териториалните единици на по-високо ниво.
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При разработването на ОПР са взети предвид и отразена връзката със
следните документи:
Съответствие с целите и приоритетите на Кохезионата политика 20142020г.
Съответствие с целите и приоритетите на Стратегията „Европа 2020”;
Съответствие със Споразумение за партньорство на Република България,
очертаващо помощта от Европейските Структурни и Инвестиционни
фондове за периода 2014-2020г.;
Съответствие с Националната програма за развитие България 2020;
Съответствие с Националната концепция за пространствено развитие 20132025г.;
Съответствие с Националната стратегия за регионално развитие 20122022г.;
Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион;
Съответствие с Регионалния план за развитие на Северозападен район
за периода 2014-2020г.;
Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020г.;
Стратегическите цели на община Роман съвпадат с областните,
регионалните и националните планове по отношение на аспектите развитие на
икономиката, човешкия ресурс, техническата инфраструктура и административен
капацитет.
3. Индикативна финансова таблица.
Разработената индикативната финансова таблица (ИФТ) съответства по
форма на методическите указания за изготвяне на общински планове за развитие.
Общият обем на заложените средства в ИФТ възлиза на 185 586 хиляди
лева. Основните източници на финансиране са класифицирани както следва
Местно публично финансиране;
Външно публично финансиране;
Частно финансиране
Местното публично финансиране включва приходи от общинския
бюджет и от местни публични фондове (МПФ), като от последният източник (МПФ)
не е предвидено да бъдат осигурявани средства за изпълнението на общинския
план.
Външното публично финансиране включва централен бюджет, фондове
на ЕС и други източници.
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Разпределението на финансовите средства по стратегически цели
показва, че е планирано 56,21% от средствата да бъдат вложени в изпълнението
на мерки и проекти по Стратегическа цел 3.

Изводи
ИФТ е изготвена в съответствие с изискванията на методическите указания.
4. Индикатори за наблюдение и оценка.
В общинския план за развитие е описан подхода за подбор и описание
на индикаторите включени в системата за мониторинг и оценка.
Систематизирането и описанието на индикаторите в „матрицата на индикаторите“
е изпълнено в съответствие с методическите изисквания.
Разпределението на индикаторите е на ниво Приоритети, като са
посочени мерни единици, източници на информация, период за наблюдение и
отчитане на индикаторите.
Предложените източници за събиране и информация за целите на
мониторинга и оценката са независими и осигуряват точна, надеждна и
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своевременна информация, което ще гарантира надеждни
осъществяването на мониторинга и изготвянето на оценки на ОПР.

изводи

при

В системата от индикатори са предложени и индикатори, които да
позволяват да се измерва развитието на общината спрямо общото развитие на
страната.
Изводи
Системата от индикатори за мониторинг включва количествени
индикатори, за които са дефинирани надеждни източници на информация.
Избраните индикатори позволяват в голяма степен да се осъществява мониторинг
за изпълнението на планираните дейности и в по-малка степен на резултатите от
интервенциите.
5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед
постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно
разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и
Програмата за неговата реализация.
ОПР на община Роман 2014 – 2020 определя целите и задачите на
системата за наблюдение и оценка. Определени са елементите на системата,
които включват:
източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;
индикаторите за наблюдение и оценка;
органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Изводи
Системата за наблюдение и оценка в максимална степен осигурява
процесът на изпълнение на Плана и Програмата за неговата реализация.
6. Действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност.
Представени са мерките за осигуряване на прилагане на принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност в процеса на подготовка
на документа, както и в процеса на изпълнение на плана. Предвидено е широко
обществено участие и формиране на широки партньорства между
заинтересованите страни.
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Изводи
Представени са адекватни мерки за осигуряване на прилагане на
принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.
Стратегическа екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната
среда

Предварителната оценка на плановете и програми включва и екологична
оценка (ЕО), която се осъществява по ред, определен в националното
законодателство и след преценка на компетентния орган – в зависимост от
географския обхват съответния план или програма - министъра на околната среда
и водите или директорът на съответната РИОСВ е компетентният орган за
издаване на становище или решение по екологична оценка на планове и програми.
Основната цел ЕО е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната
среда на възможно най-ранен етап – при подготовката на оперативните програми.
ЕО обхваща оценка на очакваните въздействия на програмата, планът
или проектът върху околната среда, в съответствие с нейните цели, приоритети и
дейности. Като първи етап следва да се проведе процедура по преценяване на
необходимостта от извършването на ЕО и преценка за вероятната степен на
отрицателно въздействие на програмата върху защитените зони, за което се
подготвя и представя изискващата се по националното законодателство
документация. Чрез процедурата по ЕО се провежда и процедурата по оценка на
съвместимостта съгласно в чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. При
постъпило искане от страна па компетентния орган по околна среда, като
приложение към доклада за ЕО се изготвя и доклад за оценка на съвместимостта,
съдържащ анализ на евентуалното въздействие на програмата върху предмета и
целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000.
Основната цел на дейността е подкрепа и подобряване на качеството на
процеса на програмиране на План за развитие на община Роман за периода
2014-2020г. и интегрирането на въпросите на околната среда в процеса на нейната
подготовка, при спазване на националните и международни норми за:
съхраняването, защитата и подобряването на качеството на околната среда,
защитата на човешкото здраве и благоразумното и рационално използване
на природните ресурси; интегриране, съхраняването и устойчивото
ползване на биологичното разнообразие в съответните секторни или
междусекторни планове и програми; информиране и консултиране със
заинтересованите страни и широката общественост за вероятните
последици върху околната среда от реализацията на програмата.
Съгласно приложимата нормативна уредба Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за
ОС), за плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в
обхвата на ЗООС, оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване
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на съответната защитена зона се извършва чрез процедурата по ЕО, по реда на
ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на Наредбата за ОС. В
тази е подготвена необходимата документация за преценка на необходимостта и
обхвата на ЕО на Общинския план за развитие на община Роман 2014 -2020г. и за
преценка на необходимостта от оценка за съвместимостта на документа с
предмета и целите на опазване на защитените зони, която следва да бъде
представена на съответния компетентен орган. Съгласно чл.4 на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
(Наредба за ЕО) определя за плановете и програмите, одобрявани от
териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ).
Искането за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО и оценка
за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от
съответните компетентни органи трябва да съдържа:
информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето
лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес
за електронна поща;
обща информация за предложената програма:
 основание за изготвяне
административен акт;

на

програмата

–

нормативен

или

 период на действие и етапи на изпълнение на програмата;
 териториален обхват (национален, регионален, областен, общински,
за по-малки територии) с посочване на съответните области и
общини;
 засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
 основни цели на програмата;
 финансиране на програмата (например държавния и общинския
бюджет, международни програми, финансови институции);
 срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно
регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга
процедурна форма за участие на обществеността;
 орган, отговорен за прилагането на програмата;
 орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата.
Към искането се прилагат:
характеристика на програмата относно:
 инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и
приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни
предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната
среда, спрямо които предлаганата програма определя критерии, нормативи
и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или
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одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и
експлоатационни условия;
 мястото на предлаганата програма в цялостния процес или йерархия на
планиране, степен на подробност на предвижданията;
 обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на програмата;
 информация за планове, програми и инвестиционни предложения, свързани
с предложения програма, включително и за извършена екологична оценка
или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия
върху околната среда и човешкото здраве;
 карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и
съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на
възложителя, приложения;
 нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време
на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за
наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве.
Искането за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО следва да
бъде представено за съгласуване на Директора на РИОС Враца за преценка на
необходимостта от извършване на екологическа оценка на Общинския план за
развитие на община Роман 2014 – 2020г..
Доколкото стратегическият документ е рамков и не съдържа
инвестиционни предложения, попадащи в обхвата по приложение № 1 към чл.92,
т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други
инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху
околната среда с голяма вероятност може да се очаква, че преценката на
Директора ще бъде, че не е необходимо да се извършва стратегическа екологична
оценка.
Изводи
Общинският план за развитие на община Роман 2014 – 2020г. е рамков
документ и не съдържа инвестиционни предложения, попадащи в обх-вата по
приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от
ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително
въздействие върху околната среда.
С голяма вероятност може да се очаква, че преценката на Директора ще
бъде, че не е необходимо да се извършва стратегическа екологична оценка.
Заключение
Общинският план за развитие на община Роман е разработен в
съответствие с изискванията на ЗРР и методическите указания за разработване на
ОПР за периода 2014-2020. Като структура и съдържание отговаря изцяло на
изискванията на нормативната уредба.
Общинският план за развитие на община Роман 2014-2020г. съдържа
всички компоненти за постигане на съответствие с чл. 13 ал.2 на ЗРР, включително
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предвидени са и мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията
към вече настъпилите промени, съгласно промените в ЗРР от 14 март 2014г.
Общинският план за развитие на община Роман 2014-2020г. е
съгласуван по цели и приоритети с всички стратегически документи от по-висок
порядък, определящи системата документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие съгласно чл. 9 на ЗРР. Документът
осигурява и постигането на целите на ЗРР, както е определена в чл.3 и поспециално в т.5.
Направената оценка показва, че в голяма степен са на лице вътрешна и
външна съгласуваност, адекватност и реалистичност на документа. В рамките на
оценката са направени препоръки, които следва да бъдат отразени в ОПР, с цел
да се подобри неговото качество:
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