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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: Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община 

Елена (2014 - 2020 г.) 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно  чл. 23, т. 2 от Закона за регионално развитие и чл. 35, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, след приемането на Общинския план за 

развитие (ОПР), в правомощията и задълженията на кмета на общината е и да ръководи, 

организира и контролира дейността по неговото изпълнение.  

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за 

наблюдение изпълнението на ОПР на основата на данни от системата за наблюдение и 

оценка на ОПР описани в приетата  от  Общински съвет Елена с Решение № 78 / 24.07.2014 г. 

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014 - 

2020 г. 

Наблюдението (мониторингът) и оценката на общинския план за развитие са неразделна част 

от процеса на неговото съставяне, изпълнение и отчитане.  Под мониторинг се разбира 

текущото наблюдение на изпълнение на плана, който включва събиране, обработка и анализ 

на информацията в предварително определени сфери и по определени показатели. Оценката 

е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията на плана. 

Нейната цел е да направи систематичен преглед на конкретните управленски решения за 

осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия 

върху бенефициентите и потребителите.  

Наблюдението и оценката са част от цялостния процес на контрол върху управлението и 

процеса на вземане на решения. Действащата нормативна база  в областта на регионалното 

развитие предвижда наблюдението и оценката да се осъществяват текущо от Общински 

съвет Елена и кмета на общината, тъй като органът за наблюдение е общинския съвет, а в 

задълженията на кмета е организацията по наблюдението (мониторинга). Съгласно приетата  

Методика, работещата формула за качествено и отговорно наблюдение е създаването на 

работна група за наблюдение и оценка на общинския план за развитие. За да запази своята 

работоспособност и ангажираност през целия период на действие, се препоръчва нейната 
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численост да не надвишава 9 - 12 члена. Съгласно Методиката, общинският съвет одобрява 

състава на работната група за наблюдение на ОПР 2014 - 2020 по предложение на кмета на 

общината. Групата за наблюдение следва да включва представители на общинския съвет, 

експерти и ръководители от общинската администрация и бюджетните звена, представители 

на социално-икономическите партньори- медии, неправителствен сектор, бизнес и други.  

В рамките на дейността си работната група за наблюдение ще изготвя регулярни или 

конкретни отчети. В отчетите си ще се оценява и напредъка по изпълнението на ОПР. 

Групата ще подпомага активно  експертите при изготвянето на годишните, междинния и 

окончателния доклад за оценка на реализацията на ОПР.  

В задачите на работната група ще влиза и извършването на: 

- планирани ежегодни наблюдения, чиито резултат е годишния доклад за изпълнение на 

ОПР; 

- наблюдения при необходимост  - при настъпила значима промяна в ситуацията; 

- финализиращи наблюдения (в края на плановия период).  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 

91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; т. 3.1.1 и т. 4 от 

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014 - 

2020 г., приета с Решение № 78 от 24.07.2014 г., Общински съвет Елена: 

1. Определя следния състав на работна група за наблюдение изпълнението на  

Общински план за развитие на община Елена (2014 - 2020 г.): 

 Йордан Димитров – заместник-кмет на община Елена; 

 Димка Петрова – директор на дирекция „ОСД“; 

 инж. Димитринка Иванова – директор на дирекция „УТОС“; 

 Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“; 

 Евдокия Уколова – главен експерт в дирекция „ФПХД“;  

 Светослав Петров – младши експерт в дирекция „ФПХД“; 

 Магдалена Борисова – заместник-председател на Общински съвет Елена; 

 Стефан Минчев – председател на Комисия по бюджет, финанси и икономически 

въпроси при Общински съвет Елена;  

 Стоян Димитров  – секретар на ТД “Чумерна“ и представител на Местен съвет 

по туризъм - гр. Елена; 

 Мария Симеонова – главен редактор на в-к „Еленска трибуна“; 

 Альоша Сербезов – председател на Народно читалище „Съгласие 2014“ -  с. 

Блъсковци; 

 Таня Димитрова – директор на Основно училище „Отец Паисий“ - с. 

Константин. 
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2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за сформиране на работната група, 

която да наблюдава и оценява ОПР 2014-2020г. съгласно Методиката за мониторинг,  

контрол  и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020г. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


