ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране на
Европейския съюз. Основното изискване при изпълнение на този принцип е активното
участие на гражданското общество в процеса на разработване, подбор, управление и
мониторинг на проектите и стратегическите документи за развитие. Този принцип
предполага прилагането на различни подходи за диалог и консултации на общинско и
национално равнище, които да осигурят съвместното участие на местните и регионални
власти, бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените
организации и други заинтересовани страни.
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават
на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и заинтересованите
страни в различните етапи. Законът за регионалното развитие и Правилникът за
неговото прилагане определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност
като ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР.
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, кметът
на общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на Общинския
план за развитие в съответствие със своите компетенции.
Общинският план за развитие на община Вършец е ефективен инструмент за
управление и пълноценно развитие на общината единствено и само при активен обмен
на идеи и координирани действия между заинтересованите страни по време на двата
разграничими етапа на ОПР – разработването и реализацията на Плана.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури
прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на
формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно
очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
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В периода на разработването на ОПР, разработващият екип представи публично пълния
набор информация с работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация
и очакваните конкретни резултати за развитието на общината и нейната общност.
Различните механизми за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава
публичното участие и провокира идеите на различните заинтересовани групи.
Отчитането на разнообразните интереси и съображения е възможност за балансиран,
реалистичен и отразяващ местната специфика документ. Постигането на обществена
ангажираност към ОПР и припознаването на предвижданията на плана са добър шанс
за неговото успешно изпълнение.
По време на етапа на разработването на ОПР на община Вършец, разработващият екип
в своята дейност се базира на:
•

Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;

•

Получаване на актуална информация по целия спектър на ОПР;

•

Осигуряване на равен достъп и представителство на различните заинтересовани

обществени групи;
•

Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и

човешките права;
•

Включване на предложения от процеса на обсъждане на ОПР във формирането на

аналитичната и стратегическата част на Плана.
Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от община
Вършец в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап
разработване на ОПР включва три основни компоненти: информиране, консултиране и
вземане на съвместни решения.
1. Информиране.
Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който цели да
информира гражданите и юридическите лица за това, което предстои, и да ги насърчи
да участват.
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В началния етап на разработване на ОПР на община Вършец разработващият екип успя
успешно да реализира информационни канали към и от всички организации на
територията на община Вършец – административни (общински), неправителствени,
браншови и структуроопределящи бизнеса. Получена бе необходимата начална
информация за изготвяне на Ситуационния анализ и Стратегическата част на ОПР.
Разработена бе анкета за проучване на становища относно основните силни и слаби
страни, приоритети за развитие на община Вършец и проблеми и предложенията за
решаването им, като резултатите са отчетени при разработване на Плана. През
месеците април, май и юни в община Вършец се проведе Информационна среща във
връзка с изготвянето на Общински план за развитие на община Вършец за периода
2014-2020 г. Целта на събитието бе информационната кампания да активизира
обществеността на Вършец за участие в процеса на обсъждане и разработване на
Плана, като се представи необходимостта, мястото и значението на ОПР на Вършец за
развитието на общината и за повишаване на ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност на община Вършец. Участие в срещата
взеха представители на всички групи на обществото – физически и юридически лица.
Налице е откритост на процеса на разработване на ОПР и се получи обратна връзка от
страна на участниците. Проведеното представяне на проекта на ОПР имаше
съпътстващо медийно отразяване, благодарение на което се осигурява висока степен на
публичност на разработването на ОПР и последващо включване на по-широк кръг от
граждани и заинтересовани страни.
2. Консултиране.
Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който гражданите и
заинтересованите страни са поканени да предложат различни становища в процеса на
разработване на ОПР. Използвани са различни подходи на консултиране:
•

Активно

проучване

на

мнения.

Благодарение

на

изработената

адекватна

комуникационна стратегия се получиха редица предложения чрез попълване на
разработената Анкета и директно чрез електронна поща. Благодарение на директния
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контакт и проучване на мнения се гарантира мотивацията за активно участие на
основните заинтересовани страни по време на разработването на плана. Получените
отговори спомагат процеса на разработването на аналитичната, стратегическата част и
таблицата с проекти на ОПР.
•

Фокус групи. Сформирането на фокус групи с представители на основните

социално-икономически партньори - представители на администрацията, браншовите и
неправителствените организации - е задължително условие за успешното разработване
и изпълнение на ОПР Вършец. От една страна, социално- икономическите партньори
имат изграден съществен капацитет в определена икономическа и социална сфера на
развитие, а от друга страна те имат възможност да създават публично-частни
партньорства, които от своя страна гарантират използването на средства на частния
сектор при осъществяването на общи инициативи за изпълнението на проекти от ОПР.
Целта на фокус групите е изследването на мненията на различните участници и
синтезирането им посредством провеждане на обстойна дискусия по отделните теми.
Първите работни заседания на фокус групите се проведоха през месец април 2014 и са
организирани на етап обсъждане на аналитичната част на ОПР и предложенията за
визия, цели и приоритети на развитие на община Вършец. Участниците предложиха
конкретни мерки и проекти на ОПР за периода 2014-2020 г.
3. Вземане на съвместни решения.
Вземането на съвместни решения е един от важните етапи в стратегическото планиране
на местно ниво, при който гражданите и заинтересованите страни работят съвместно с
управляващите за формиране на общи решения. Подходът, който е приложен при
разработването на ОПР на община Вършец 2014-2020 г. е организиране на публично
обсъждане на Плана. Проведеното в община Вършец обществено обсъждане през месец
юни 2014 г. има за цел въвличане на широк кръг от представители на общността, които
изказват мнения и предложения, за да бъдат отразени в обсъждания документ.
Участници в общественото обсъждане са представители на заинтересованите страни,
които чрез публикувана на официалния интернет сайт на община Вършец покана имат
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достъп до предварително разработения текст на ОПР. Проведеното обществено
обсъждане има съпътстващо медийно отразяване, благодарение на което се осигурява
висока степен на публичност на разработването на ОПР. Направените коментари и
препоръки се използват при финалното формулиране и редактиране на стратегическата
част и частта на проектите към ОПР.
Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и реализация на
ОПР на община Вършец не само осмисля и легитимира този процес, но гарантира
устойчивостта на този документ през планирания период от време. Благодарение на
широкото гражданско участие се повишава качеството и стойността на ОПР на община
Вършец за периода 2014-2020 г., като същевременно се засилва общественото доверие
и отговорност.
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