ПОКАНА
Уважаеми колеги, партньори на Столична община, съграждани,
Каним ви да участвате в ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ – дискусия на тема:
Последваща оценка на ОПР на СО 2007-2013г.
Проект за План за развитие на Столична община (ОПР на СО)
за новия програмен период 2014-2020г.
Предварителна оценка на ОПР на СО 2014-2020г.
Общински правила и норми за мониторинг и контрол
при прилагане и отчитане изпълнението на ОПР

Форумът ще се състои на 10 май 2014г. от 16.30ч.
в залата на Съюза на архитектите в България, София, ул. „Кракра“ № 11
Изработването на Плана за развитие на Столична община (ОПР на СО) за новия програмен период 2014-2020г.,
осъществявано от ОП„Софпроект ОГП”, е във финалната фаза преди приемането му от Общинския съвет.
Подготвените материали по плана от всички етапи на работата са предоставени на интернет страницата ни, така че
всички заинтересовани институции и гражданите да могат да се запознаят с тях и да ни изпратят становища,
допълнения и предложения, които ще се отразят при изработване на окончателния пакет от документи на плана.
Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие успоредно с новия Общинския план за развитие (ОПР)
се изработват и още два други важни документа, свързани с него. Единият от тях е „Последваща оценка за
изпълнението на ОПР 2007-2013г.”, която отчита постигнатите резултати в предходния период, съответствието им
с поставените цели и определя базовите стойности за предвижданията на новия ОПР. Другият документ е
„Предварителна оценка на ОПР 2014-2020г.”. Тя е спомагателен инструмент, предвиждащ независим екип от
експерти да оцени съответствието на новия ОПР с изискванията на законодателството, с регионалните,
националните и европейски политики и приоритети и която представлява динамичен коректив с приложение основно
в хода на изработване и приемане на новия ОПР.
Столична община спечели и изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по ОПАК №13-13156/27.11.2013 за проект ”Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при
подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столична община 2014-2020 година”, финансиран по
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3.
В рамките на проекта се изработват цитираните оценки на ОПР: предварителна за новия и последваща - за
предходния планов период, както и общински правила и норми за мониторинг и контрол при прилагане и отчитане
изпълнението на ОПР. Същевременно се осигурява подкрепа на мерките за публичност и информация на ОПР и за
организиране на обществените обсъждания на неговите предвиждания и на изготвяните Оценки.
Срокът на договора е 6 месеца. Определен бюджет по договора - 74 437 лв. и 20ст.
Бюджет след възложени обществени поръчки по реда на ЗОП - 64 113лв. и 20ст.
Краен срок за изпълнение на проекта - 27 май 2014г.
Всички предвидени по Проекта обществени поръчки са възложени съгласно изискванията на Закона за
обществените поръчки и са сключени договори с изпълнители за дейностите съобразно одобрената апликационна
форма.
Предварителната и последваща оценки се изработват от екип на „НЦТР” ЕАД.
Общински правила и норми за мониторинг и контрол при прилагане и отчитане изпълнението на ОПР се
изработват от „Е Авангард проект консулт“ ЕООД.
Изпълнители на дейностите, свързани с публичност и информация и за организиране на обществени
обсъждания на ОПР и допълващите го документи по този Проект, са Сдружение „Експертна подкрепа“.

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при
подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столична Община 2014-2020 година”, ДБФП № 13-13-156 от 27.11.2013,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична
община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Управляващия орган.

