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Изх. № РД.01.02-_____ / 20.03.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Стратегия за организационно развитие на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 40 / 06.04.2012 г. Общински съвет Елена даде съгласие община Елена да кандидатства по 

приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната 

администрация”, Бюджетна линия № BG051PO002 / 12 / 1.1-04 по Оперативна програма 

"Административен капацитет" (ОПАК) с проектно предложение „Чрез ефективна структура към по-

добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”. Проектът бе спечелен, сключен бе договор 

за финансиране и в момента той се изпълнява, като водещ кандидат е община Елена в партньорство с 

община Лясковец.  

В рамките на Дейност 3 по проекта - „Извършване на функционални анализи в общините Елена и 

Лясковец” изпълнителят представи Доклад от извършен функционален анализ на администрацията на 

община Елена, който беше приет с Решение № 6 / 23.01.2014 г. на Общински съвет – Елена. В рамките 

на Дейност 6 по проекта - „Оптимизиране на структурите за постигане на по-висока ефективност, 

ефикасност и икономичност, подобряване на организацията, работните процеси и координацията в 

администрациите” изпълнителят разработи Стратегия за организационно развитие на община Елена, 

която, съгласно сключения договор с УО на ОПАК и заложените индикатори за изпълнение по проекта, 

е необходимо да бъде приета от Общински съвет Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Елена 

Приема Стратегия за организационно развитие на община Елена, разработена съгласно сключен 

договор BG051PО002 / 12 / 1.1-04 / U-Дог-АК-01 / 06.06.2013 г. между община Елена и „Прайм 

Консултинг“ ООД в рамките на проект № 12-11-46 / 09.10.2012 г.  „Чрез ефективна структура към 

по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по приоритетна ос  I „Добро 

управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна 

линия № BG051PO002 / 12 / 1.1-04 по Оперативна програма „Административен капацитет“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


