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До Председателя на 
Общински съвет - Шумен 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно: Доклад за резултатите от Междинната оценка на 
изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020г. 

 
Общинският план за развитие на община Шумен за периода 2014-

2020 г. е разработен през 2014 г. и е приет с Решение на Общински съвет – 
Шумен № 712 от 29.05.2014 г. в изпълнение на чл. 13 на Закона за регионалното 
развитие.  В изпълнение на изискванията на чл. 33, ал. 1 на Закона за 
регионалното развитие за изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 
2020г. през 2017г. – към средата на периода на действието му, е извършена 
междинна оценка, чрез възлагане при условията и по реда на Закона за 
обществените поръчки в съответствие с чл. 36, ал. 1 от ЗРР. 

Междинната оценка на Общинския план за развитие 2014 – 2020г. е 
изготвена от „ФРМС Консулт“ ЕООД и в съответствие с изискванията на чл. 33, 
ал. 2 от ЗРР включва оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 
резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и 
ефикасността на използваните ресурси, изводи и препоръки относно 
провеждането на политиката за регионално и местно развитие. 

Съгласно изискванията на чл. 42 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие кметът на общината внася за обсъждане и 
одобряване от Общинския съвет доклад за резултатите от междинната оценка на 
изпълнението на Общинския план за развитие. 

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да приеме 
следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Одобрява Доклада за резултатите от Междинната оценка на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2014 – 2020г. 

 
 

Любомир Христов  
Кмет на Община Шумен 


