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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Изтичането на всеки програмен период е следвано от процес на преглед и оценка на 
постигнатите резултати и планиране на следващия програмен период. Периодът на изпълнение 
на Общинския план за развитие на община Елена (2007 - 2013 г.), приключи в края на миналата 
2013 г.  

Съгласно чл. 34, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), не по-късно от една година след 

изтичането на периода на действие на Общинските планове за развитие се извършва 
последваща оценка. Организацията по извършването на тази оценка е задължениe на кмета на 
общината. Оценката на изпълнение на стратегическите документи представлява неразделна 
част от цикъла на стратегическото планиране. Тя има за цел не само да констатира нивото на 
постигане на заложените в плана цели, приоритети и мерки, но и да послужи като коректив на 
цялостния процес на управление на развитието на територията. В съответствие с изискванията 
на чл. 34, ал.1 и ал. 2. от ЗРР, докладът от оценката 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. 

Отчитайки изискванията на Закона за регионалното развитие, община Елена подготви проектно 
предложение със заглавие „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите 
за неговото наблюдение в община Елена”. С проектното предложение кандидатствахме по 

Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос І „Добро управление” 

подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 
политики”, схема BG051PO002/13/1.3-07. Спечелихме финансиране и сключихме договор за 
изпълнение № 13-13-119 / 13.11.2013 г.  

Една от предвидените дейности в рамките на този договор е изготвянето на Последваща оценка 
за изпълнението на ОПР на община Елена за периода 2007 - 2013 г.  
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В периода февруари - март 2014 г. екип от експерти на ФРМС Консулт ЕООД, (избран за 
изпълнител в рамките на публична процедура по ЗОП), извърши последваща оценка на 
изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г. 

Процесът на извършване на последващата оценка премина през следните етапи: 

− преглед на планови и стратегически документи и набиране на статистическа 
информация; 

− анкетно проучване направено сред 25 представители на местната общност и  служители, 

работещи в общинска администрация; 

− фокус групи – проведени са общо 2 фокус групи, с представители на местната общност  
и служители от общинска администрация; 

− интервюта с представители на ключови сектори от местната икономика и културния 
живот. 

Съгласно сроковете и условията на договора, изпълнителя е изготвил доклад за резултатите от 
последващата оценка.  

Основните изводи и препоръки на Последващата оценка са следните: 

Изводи: 

1. Общинският план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г. e повлиян от две 
основни събития - влизането на България в ЕС през 2007 г. и световната финансова и 

икономическа криза 2008-2011 г. Като следствие трябва да се отбележи понижената 
атрактивност на страната ни, в т.ч. и община Елена, при привличането на инвестиции, като 

резултат от спада на пазара на недвижими имоти,  както и ограничения достъп до финансиране. 

2. Късното приемане на Общинския план за развитие е не само в противоречие с разпоредбите 
на ЗРР, но нарушава процедурите по неговото формиране, като ограничава възможностите за 
включване на структурите на гражданското общество и бизнеса в процеса.  

3. Анализът на изпълнението на ОПР, показва че при неговото разработване вероятно е бил 
приет оптимистичен сценарий, както за развитието на територията, така и за възможността, 
местната власт да изгради или да привлече капацитет за изпълнение на мащабна инвестиционна 
програма.  

4. Влошената демографска структура на населението в комбинация с постоянно високите нива 
на безработица на територията на община Елена в близките години създава условия за 
влошаване на местното социално-икономическо развитие.  

5. По характера и водещите си функции икономиката на община Елена е с промишлено-аграрна 
структура, която се характеризира с превес на вторичния сектор на икономиката 
(промишленост и строителство) над първичния сектор (селско и горско стопанство). През 
последните години се наблюдава стабилно развитие и на третичния сектор (сферата на 
услугите). 

6. Оценката за изпълнение на отделните приоритети и мерки е, както следва: 

а) Общата оценка в изпълнение на Мярка 1.1.1 Пряк достъп до пазар за местни 

производители е незадоволителна, т.е. извършените дейности в изпълнение на мярката 
не водят до постигането на очаквания резултат; 

б) Дейностите по изпълнение на Мярка 1.1.2 Първична и последваща преработка на 
добиваните горски продукти е незадоволителна, т.е. тази мярка не е довела до очаквания 
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резултат, свързан с подобряването на местното икономическо развитие и увеличен дял 

на произведената продукция от преработка на горски и други земеделски продукти; 

в) Община Елена постепенно се утвърждава като атрактивна туристическа дестинация на 
българския пазар. На този етап обаче, посещенията от чуждестранни туристи и 

реализираните от тях нощувки са все още малко на брой. Обобщената оценка от 
проведените фокус групи и интервюта в изпълнение на Мярка 1.2.1 Туристическа 
инфраструктура е среден като е налице значително подобрение в състоянието на 
туристическата инфраструктура, но не са налице всички очаквани резултати; 

г) Общата оценка в изпълнение на Мярка 2.1.1 Повече и по-качествени социални услуги 

е среден. Като основна слабост в изпълнението на целта се посочва все още слабото 

взаимодействие между общинската администрация и неправителствения сектор, както и 

въвличането му за съвместна работа в сферата на предоставянето на социални услуги; 

д) Общата оценка в изпълнение на Мярка 2.2.1. Подобряване на материалната база за 
здравно обслужване е повече от ниска. Въпреки постигнатия напредък в 
преструктурирането на здравната система и подобряване на ефективността на работа, 
остават още редица проблеми за разрешаване, които оказват въздействие върху здравния 
статус на населението на общината. Финансовото и кадрово осигуряване на 
здравеопазването и подобряване  на достъпа до здравни грижи за всички социални 

групи, остават сериозни предизвикателства пред общинското ръководство;  

е) Оценката в изпълнение на Мярка 2.3.1 Подобрена материална база за спорт е средна, 
или според участниците в рамките на оценявания период 2007-2013 г. има извършени 

дейности за подобряване на материалната база за спорт, но те не са достатъчни;  

ж) Общата оценка в изпълнение на Мярка 2.3.2. Култура и свободно време е добра. 
Високо се оценява ролята и приноса на читалищата за развитието на културата и 

подкрепата на местни таланти, но се отбелязват и някои от основните предизвикателства 
в тяхната дейност, свързани с: привличане на млади хора към читалищния живот, 
обогатяване на дейността с инициативи, търсещи по-широк обхват от участници и 

активност в привличане на допълнително финансиране чрез собствени приходи;  

з) Общата оценка в изпълнение на Мярка 2.3.3.Професионална реализация на младите е 
незадоволителна. Възможностите за младежката заетост през последните години се 
свързват главно с програмите за субсидиране заетост. Липсва обаче активност както от 
страна на младите, така и на бизнеса, които да се възползват от тези програми;  

и) Общата оценка в изпълнение на Мярка 2.4.1.Организиране на културни 

събития,фестивали, празници и др. е среден. Налице е широк потенциал за обвързване на 
културните дейности с туристическата индустрия в общината;  

й) Общата оценка в изпълнение на Мярка 3.1.1 Рехабилитация на пътна и улична мрежа 
е задоволителна. Високо са оценени усилията на общината в последните години в 
областта на поддръжката на пътната инфраструктура, но е незадоволително състоянието 
на уличната мрежа, която се нуждае от рехабилитация; 

к) Дейностите по посока разширяване на водопреносната мрежа са оценени със средна 
оценка, въпреки че годишните отчети от изпълнението на инвестиционните програми за 
капиталовите разходи разкриват не малко извършени ВиК инвестиции на територията. В 

повечето от селищата на общината водопроводната мрежа е стара и се нуждае от 
подмяна или рехабилитация. Необходимо е също така да се изследват възможностите за 
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ползване на питейна вода от язовир „Йовковци” за селищата, които се водоснабдяват от 
местни водоизточници с недостатъчен дебит; 

л) Общата оценка в изпълнение на Мярка 4.1.1 Отвеждане и почистване на отпадни води 

и Мярка 4.1.2 Подобрено управление на битовите отпадъци е незадоволителна. 
Участниците в обсъжданията оцениха усилията на общината за реализация на 
планираните дейности, но отбелязаха, че реализацията се отлага за следващия период; 

м) Оценките на целевите групи в изпълнените на дейностите по Мярка 4.2.1 Управление 
на горите и Мярка 4.2.2. Опазване на биоразнообразието са  ниски; 

н) Оценката за постигнатите резултати по Мярка 5.1.2 По-добри публични услуги според 

гражданите е среден, докато участващите във фокус групите общински служители я 
оценяват като добра. Този контраст между оценката на постигнатите резултати и 

фактическите резултати е показател за недостатъчна степен на информираност на 
гражданите за предлаганите публични услуги. 

7. Общата оценка на цялостното изпълнение на ОПР на община Елена е 3.4 по 5 степенната 
скала. Удовлетвореността от изпълнението на ОПР в периода 2007-2013 г. е значително по-

висока от тази отчетена при изготвянето на междинната оценка. Като най-успешно е оценено 
изпълнението на  Приоритет 2 „Подобряване на социалната и културната среда“ (24%) и 

Приоритет 3 „Доизграждане и рехабилитация на техническата инфраструктура“ ( 24%). 72 % от 
анкетираните посочват, че най-слабо е изпълнението на Приоритет 1 „Развитие на 
жизнеспособна местна икономика“.  

8. Въпреки трудната икономическа рамка, и трудностите при усвояването на средствата от 
фондовете на ЕС в началния етап на членство, анализът отбелязва, че ефективността и 

ефикасността на вложените ресурси при изпълнението на ОПР на община Елена е сравнително 
висока. Средствата от ЕС са важен източник за развитие на общината и за преодоляване на 
последиците от финансово-икономическата криза. 

Препоръки: 

1. Анализите показват, че е необходима допълнителна работа за информиране на гражданите за 
същността и целите на ОПР и това трябва да бъде взето предвид при изготвянето и 

изпълнението на ОПР в периода 2014-2020 г. 

2. С оглед подобряване на процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР е необходимо да се 
разработи система за мониторинг на изпълнението, която да указва стъпките в процеса на 
наблюдение и механизмите за прилагането им. Това в значителна степен ще подобри 

качеството на процеса на изпълнение и осигури възможност за предприемане на своевременни 

коригиращи действия от страна на овластените лица. 

3. Изготвянето на годишните доклади за изпълнението на ОПР в бъдеще, следва да се 
извършва, отчитайки заложените в плана индикатори по съответните цели.  Описанието на 
изпълнените проекти и извършените дейности в рамките на съответната година несъмнено е 
полезно, но не дотам показателно за постигането на целите на плана.  

4. Трябва да се отбележи слабата активност на бизнеса на територията в т.ч. на индустрията и 

земеделските стопани в привличането и усвояването на средства от структурните фондове на 
ЕС. Създаването на условия за включването на бизнеса в използването на ресурси от ЕС е 
резерв, който община Елена трябва да мобилизира в следващия планов период. 
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5. Осигуряването на заетост в населените места извън общинския център е сериозен проблем, 

чието решение трябва да се търси чрез конкретни интервенции, които да залегнат в ОПР за 
периода 2014-2020 г.  

6. Поради ограничения вътрешен потенциал на територията, бъдещото й развитие в голяма 
степен ще бъде определено от възможността за привличането на инвестиции. В този смисъл, 

препоръчително е в следващия общински план за развитие да се обсъдят и евентуално включат 
ефективни мерки в тази насока. 

7. Създаването на среда, подкрепяща развитието на микро, малки и средни предприятия е важна 
предпоставка за създаване и функциониране на устойчива местна икономика. Макар и с 
ограничени законови и институционални възможности в тази сфера, общината следва да 
инвентаризира ресурсите си и на тази база да дефинира мерки за подкрепа, които да заложи в 
следващия план за развитие.  

8. Необходимо е туризмът да се оформи като самостоятелен приоритет в следващия ОПР.  

9. Развитието на туризма като приоритетен сектор на местната икономика е стагнирано в 
известна степен и от факта, че към момента няма ясна стратегия/ концепция в тази насока, 
която да дефинира, какъв тип туристическо предлагане е приоритет за територията, както и 

възможните организационни форми за това. Разработването и приемането на Стратегия за 
развитие на туризма би фокусирало усилията  върху конкретни интервенции, които да намерят 
място в бъдещия общински план за развитие. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1.,т 12, от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и във връзка с чл. 42, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 
регионалното развитие предлагам на Общинския съвет – Елена да вземе следното 

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, във връзка с чл.34 от Закона за регионалното развитие и чл.42 от Правилника за 
неговото прилагане, Oбщински съвет Елена:  

1. Приема Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Елена (2007-2013 г.) 

2. Възлага на кмета на общината организацията по изпълнението на направените 

препоръки в хода на разработване на Общински план за развитие на община Елена 

(2014-2020), както и чрез отделни мерки и действия по отделните препоръки. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

Изготвили: 

Христо Захариев, директор на дирекция „ФПХД“ 

Евдокия Уколова, главен експерт „ПИР“ 

16.04.2014 г., 15:35 ч. 


