
 

Този документ е създаден по проект № 13-13-126/15.01.2014 г.„ Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху 
изпълнението на политики на Община Чупрене“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.  

 

Стартира подготовка за разработване на новия Общински план за развитие (ОПР) на 
община Чупрене за следващия програмен период 2014 – 2020 г. 

С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде 
формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за 
осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината 
през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще 
бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната 
стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Северозападен  район, както и 
с Областната стратегия за развитие на Област Видин. 

Със заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране. Изготвен 
е работен план, конкретизиращ етапите на разработване и сроковете за изпълнение на 
предвидените дейности. Те стартират с изготвяне на социално-икономически анализ на 
постигнатото през изминалия седемгодишен период и на актуалните проблеми във 
всички сфери. Работата по подготовката на ОПР ще приключи с обществено обсъждане 
и приемането му от Общинския съвет през месец юли – август 2014 г. 

Изработени са анкетни карти за проучване на общественото мнение, насочени към 
гражданите, НПО и местния бизнес. 

Целта е да се осигури публичност, партньорство и гражданско участие в отделните 
етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, както и в процеса на 
планиране, наблюдение и оценка. 

Анкетните карти ще намерите в прикачените файлове. 

Попълнените анкетни карти могат да бъдат изпращани на e-
mail:ob_chuprene@abv.bgили да бъдат предавани в сградата на Община Чупрене –
Деловодство в срок до 18 юли 2014 г. 

Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако 
заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата! 

Анкетна карта за граждани 

Анкетна карта за бизнеса 

Анкетни карта за НПО 
 


