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Изх.№ РД.01.02 - ____ / 15.07.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

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

 

Относно: Приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на ОПР на община Елена 2014-2020 г.   

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 54 / 12.06.2014 г. Общински съвет Елена е приел Общински план за развитие 

на община Елена за периода 2014 - 2020 г. 

Според чл.40 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади, въз основа 

на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР е част от дейностите по 

ефективно изпълнение на плана. Тази система обхваща и Програмата за неговата 

реализация.  

Предмет на наблюдението и оценката е постигането на целите и приоритетите на ОПР въз 

основа на резултатите от подготовката и реализацията на мерките и проектите, включени в 

Програмата за реализация на плана. 

В процеса на наблюдение и оценка участват изпълнителната власт на местно ниво, 

представена от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници и 

общинската администрация, законодателната власт на местно ниво (общинският съвет), 

социално-икономическите партньори на местно ниво, местните НПО, представителите на 

гражданското общество в общината, при спазване на принципа за партньорство. 

Наблюдението и оценката на Общинския план за развитие се извършват с оглед постигане 

на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението 

и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оценката отчитат 

резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното развитие 

(чл. 30 ЗРР във връзка с чл. 76 ППЗРР). 

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

рамките на проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите 



 2 

за неговото наблюдение в община Елена” в рамките на оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд и 

националния бюджет.  

Методиката и правилата са разработени въз основа на Закона за регионалното развитие и 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР). Взети са предвид 

също така Методическите указания, одобрени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

На 10.07.2014 г. проектът на Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на ОПР 2014-2020 г., заедно с приложенията към нея бяха публикувани на 

сайта на община Елена в окончателния си вид. 

Предвид гореизложеното и доколкото Методиката за мониторинг, контрол и последваща 

оценка е част от цялостната система на стратегическото планиране на общинско ниво, 

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, Общински съвет Елена  

Приема Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

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

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


