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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена   

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно действащото в Република България законодателство, актуалната политика по 

регионално и устройствено планиране на териториите се осъществява на базата на два 

основни закона – Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Закон за устройство на територията 

(ЗУТ). До 2012 г. сферата на действие на тези два закона беше ясно разграничена. ЗРР 

регламентираше процеса по регионално планиране, посредством набор от стратегически 

документи за регионално развитие, каквито са: Националната стратегия за регионално 

развитие, Регионалните планове за развитие, Областните стратегии за развитие, Общинските 

планове за развитие. Този набор от документи ясно формулираше стратегиите и програмите 

за развитие на съответното териториално ниво, без да се ангажира с прякото им 

устройствено измерение. Териториалното отлагане на посочените стратегии се 

осъществяваше, съгласно постановките на ЗУТ, върху т.нар. „устройствени схеми и 

планове”. По този начин ЗРР еднозначно отговаряше за регионалното планиране, а ЗУТ – за 

устройственото планиране на териториите. 

Съгласно новите постановки на ЗРР, следва да се разработят две групи документи за 

стратегическо планиране, които регламентират поотделно двата аспекта на развитие на 

териториите – регионално и пространствено.  

Стратегическото планиране на регионалното развитие включва следния набор от документи:  

• Национален план за развитие;  

• Национална стратегическа референтна рамка;  

• Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;  

• Национална стратегия за регионално развитие;  

• Регионални планове за развитие;  

• Областни стратегии за развитие;  

• Общински планове за развитие (ОПР).  

Стратегическото планиране на пространственото развитие включва следния набор от 

документи:  

• Национална концепция за пространствено развитие;  

• Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2 (планов район);  

• Регионална схема за пространствено развитие на област;  

• Концепция за пространствено развитие на община (КПРО).  
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На ниво община, тези две групи документи са представени съответно от Общинския план за 

развитие (ОПР) и Концепцията за пространствено развитие на общината (КПРО). Те 

дефинират политиката по регионално и пространствено развитие на общината, съобразно 

ЗРР. 

Съгласно чл.7д, ал.3 от Закона за регионалното развитие, Концепцията за пространствено 

развитие на общината разглежда територията й в регионален план, като определя целите за 

пространствено развитие “по отношение на мрежата от населените места, връзките със 

съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на 

общината в регионалната транспортна, енергийна и  телекомуникационна мрежа”. Това е 

нов тип документ, който следва да се превърне в инструмент за стратегическо 

пространствено планиране 

Концепцията за пространствено развитие на общината отразява и стратегиите и целите, 

залегнали в стратегическите документи за пространствено развитие от по-високо йерархично 

ниво – национално, регионално и областно. От тази група документи към момента е 

изготвена само Националната концепция за пространствено развитие. Поради липсата на 

регионални схеми за пространствено развитие на Северен централен район и на област 

Велико Търново, Концепцията за пространствено развитие на община Елена се подчинява 

директно на Националната концепция за пространствено развитие. 

Изработването на Концепцията за пространствено развитие на община Елена е възложено в 

рамките на проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за 

неговото наблюдение в община Елена”в рамките на оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд и националния бюджет. 

Изпълнител на заданието е „ФРМС Консулт ЕООД“. 

На 26 юни 2014 г. представители на консултантския екип и експерти от общинската 

администрация обсъдиха разработения проект за Концепция за пространствено развитие, при 

което бяха направени определени препоръки. След отразяването на същите, на 10.07.2014 г. 

проектът бе публикуван на сайта на община Елена. 

Съгласно изискванията на чл.7д, ал.5 от Закона за регионално развитие, Концепцията за 

пространствено развитие на общината се приема от общинския съвет по предложение на 

кмета на общината. Предвид това, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

администрация, в изпълнение на чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общински 

съвет Елена  

Приема Концепция за пространствено развитие на община Елена. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


