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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Общински план за развитие на община Елена за периода 2014 

- 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на изискването на чл.13, ал.3 от Закона за регионално развитие, внасям за 

обсъждане и приемане Общински план за развитие на община Елена за периода 2014 - 

2020 г. 

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието 

на общината. Разработването му, съгласно Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, се организира от кмета на общината. 

Настоящият проект за Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 

(по-нататък за краткост ОПР 2014-2020) е разработен в рамките на проект „Подобряване 

процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община 

Елена”, изпълняван в съответствие с Договор № 13-13-119 / 13.11.2013 г. по Оперативна 

програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, 

подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от 

Европейския социален фонд и националния бюджет. Основен консултант и изпълнител 

при разработването на проекта за ОПР 2014-2020 беше „ФРМС Консулт ЕООД“. 

Разработването на ОПР 2014-2020 премина при широко участие на заинтересованите 

страни, в съответствие с добрите практики при стратегическото планиране. Бяха 

проведени три форум-сесии, интервюта с представители на ключови за икономическото 

развитие и обществения живот организации, фокус-групи със служители в общинската 

администрация, бюджетната сфера, представители на бизнеса, неправителствения сектор 

и граждани. Проучени бяха актуални стратегически и планови документи на европейско, 

национално, регионално и местно ниво, секторни стратегии и програми. Използвани бяха 

официални статистически данни за състоянието на общината, както и са набрани 

допълнителни такива на терен. В резултат на това, предлаганият проект е фокусиран 

върху приоритетите, свързани с основните потребности на жителите на общината. В него 
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са формулирани реални и измерими цели, обединяващи пакет от действия и конкретни 

мерки (проекти). Отчетени са хоризонталните европейски и национални приоритети за 

устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. 

Формулираната от участниците в процеса визия за развитие на община Елена е 

Община Елена – проспериращ туристически район с национално значение, 

осигуряващ привлекателна среда за учение, реализация и природосъобразен живот 

на основата на устойчиво развитие на туризма, биологичното земеделие и съхранено 

културно-историческо наследство. 

Горната визия предпоставя формулирането на конкретни цели и мерки за постигането на 

желаното състояние в средносрочен план. Като първо ниво на конкретизация се явява 

главната цел на ОПР, а именно:  

Подобряване качеството на живот на територията на община Елена 

Резултатите от проведения социално-икономически анализ и разпределението на 

ключовите фактори за развитие чрез метода на SWOT анализа, вижданията за развитието 

на местните участници, изразено по време на проведения обществен форум, спомогнаха за 

формирането на следните шест приоритета:  

1. Жизнеспособна местна икономика, осигуряваща устойчив растеж.  

2. Развитие на туризма на базата на културно-историческото наследство и 

природния потенциал на територията.  

3. Подобряване на социалната и културната среда за приобщаващ растеж.  

4. Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.  

5. Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда и постигане 

ефективно използване на природните ресурси.  

6. Подобряване на институционалната среда в подкрепа на местното развитие.  

Формулирани бяха и 18 специфични цели, които обобщават идентифицираните проблеми 

и области за интервенции през периода 2014-2020 г. в община Елена. Същите са подробно 

разписани в плановия документ. 

Съществен елемент от общинския план за развитие на община Елена е индикативната 

финансова таблица, която дава финансов израз на предвидените за реализация в плана 

мерки по съответните приоритети.  

За седем годишния период на реализация на общинския план за развитие са предвидени 

средства в размер на 123 190 000 лева. Най-много средства са предвидени за приоритет 5 

„Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда и постигане 

ефективно използване на природните ресурси“ - 46.3%, следван от приоритет 4 

„Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за развитие 

на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението“ – 27.9%. Взети 

заедно, това са почти 3/4 от всички планирани средства, необходими за реализацията на 

залегналите в ОПР проекти.  
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Структурата по източници на финансиране показва, че планът предвижда 78% от 

финансирането да дойде от европейски фондове и програми, 14.7% от централния 

бюджет, 4.2% от частни инвеститори и само 2.4% от местния бюджет. Това е обяснимо, 

предвид бавните процеси на децентрализация в страната, ниския размер на собствени 

приходи, силната зависимост от държавните субсидии и трансфери, и ограничените 

възможности на общината да провежда целенасочена политика на икономическо развитие. 

Съгласно законодателството в областта на регионалното развитие, кметът на общината и 

Общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и 

последващите реализация и наблюдение на ОПР. За тази цел в ОПР е разработена система 

от количествени индикатори, обвързани с фактическото състояние на общината в ключови 

за местното развитие сфери. 

Към проекта за ОПР, в съответствие с нормативните изисквания и методическите 

указания, са разработени още: 

- Система за наблюдение, оценка и актуализация 

- Система от действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност 

- Програма за реализация на Общинския план за развитие. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие, Общински 

съвет Елена 

Приема Общински план за развитие на община Елена за периода 2014 - 2020 г.. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
Изготвил:  

 

Христо Захариев, директор дирекция „ФПХД“ и ръководител проект  

02.06.2014 г., 08:40 ч. 

 


