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Въведение 
 

Планът за развитие на Община Елена за периода 2007 – 2013 г. е разработен на 

основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 2004 

г. и в съответствие с Методическите указания за разработване на общинските планове 

за развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. 

юли 2004 г. 

Планът за развитие на Община Елена е съобразен с всички национални 

стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на плановия 

район, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) . В процеса на разработване 

на плана на Община Елена бяха проведени редица консултации със заинтересованите 

страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени 

организации. Бяха проведени работни срещи за идентифициране на външните и 

вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и 

приоритетите за развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и 

осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация. 

Настоящият план за развитие на община Елена се намира в преки отношения на 

координация и субординация с останалите планови и програмни документи за 

регионално развитие. Връзката  с Националната стратегия за регионално развитие (2005 

г.-2015 г.) е осигурена, чрез съобразяване на плана с предвижданията на Националната 

стратегия, а с Областната стратегия за развитие на Великотърновска област, чрез 

съгласуване на приоритетите на плана с тези на посочения стратегически документ.  

Индикативната финансова таблица на Плана за регионално развитие на община 

Елена е изготвена на базата на мерките, заложени в Общинския план и предвидените 

проекти за реализация. 

При разработването на плана, са използвани следните методи: 

 Методът на системния анализ и синтез; 

 Методът на екстраполацията; 

 Индексният и коефициентния методи; 

 Методът на SWOT анализа; 

 Методът на конверсията; 

 Метода на еквивалентността. 
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С настоящият план се определя и дългосрочната визия за развитие на Община 

Елена, а именно: 

Община Елена да се превърне във високо развит аграрно-индустриален и 

туристически център с наднационално и ключово значение за транснационалното 

икономическо сътрудничество и привличането на чужди инвестиции, с 

разширяваща се и обновяваща се инфраструктура, със съхранени културно 

исторически и природни забележителности, с високо квалифицирана работна 

сила и висок индекс на човешко развитие. 

 

В резултат на извършения ситуационен анализ бяха определени средните 

приоритети за развитие на общината: 

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване конкурентноспособността на местната икономика 

ПРИОРИТЕТ 2. Създаване на благоприятна социална среда, възможности за 

духовно развитие и подобряване качеството на живота на гражданите на община Елена 

ПРИОРИТЕТ 3. Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура 

ПРИОРИТЕТ 4. Опазване на околната среда и съхраняване на екологичното 

равновесие 

ПРИОРИТЕТ 5. Административен капацитет и партньорства 

 

Развитието на община Елена в посока на очертаните приоритетите се гарантира 

чрез разработването на конкретни мерки, с предвидени необходими финансови 

средства по години, които са обхванати в Индикативна финансова таблица. Същата е 

разработена чрез използване на компютърен Модел за многогодишно финансово 

планиране. 
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І. Социално-икономически анализ на община 

Елена 

1. Общи сведения за общината 

1.1.Природо-климатични условия 

 

 

 

 

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република 

България и заема най-южните части на Великотърновска област, високите части на 

Предбалкана и Балкана. Територията на общината е 671,388 дка и е с надморска 

височина от 100 до 1500 м. Релефът е разнообразен - от хълмисто-равнинен в северните 

части до ясно изразен планински в южните. 

Община Елена е създадена през 1977 г. Член е на НСОРБ, РСО “Централна 

Стара планина” и РСО “Янтра”. Общината е разположена в Северния централен район 

и по-конкретно в югоизточната част на Великотърновска област. 

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад 

съответно с община Златарица и община В. Търново от Великотърновска област; на 

североизток - с община Антоново от област Търговище; източната граница е с община 
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Сливен от Сливенска област; на юг, по билото на Стара планина, граничи с общините 

Твърдица от Сливенска област и Гурково от Старозагорска област. 

 

 

Китният старопланински град Елена, административен център на общината, се 

намира в полите на гористия Еленски балкан. Той е разположен в красивата долина на 

Еленската река. На север се простират Еленските височини, на юг- Балканът. Северно 

от града е Чуканското бърдо, където нависоко сред борови насаждения се белее 

сградата на бившето климатично училище. Зад бърдото се издигат редица височини, 

изградени от варовици, мергели и пясъчници. 

Общинският център отстои на 41 км от областния център гр. В. Търново; на 20 

км от гр. Златарица; на 71 км от гр. Антоново; на 75 км от гр. Котел; на 79 км от гр. 

Сливен; на 40 км от гр. Твърдица; на 52 км от гр. Гурково. 

В българската история са записани само две имена на еленчани: Йосиф Брадати, 

предшественик на Паисий Хилендарски и Иларион Макариополски- ваятелят на 

“Българския Великден”, провъзгласил: “Дето народа и ний с него”, за да го допълни с 

великата истина: “Един народът не греши”. 

Със заслужено признание се прославя делото на еленската Даскалоливница- 

първия възрожденски институт в българско, създаден от Иван Момчилов и Никола 

Михайловски, който е завършил Московския университет още през далечната 1848 

година с докторат по философия. Нейните възпитаници, между които Петко Славейков, 

Драган Цанков, Никола Козлев, д-р Иван Касабов, братя Кършовски, Стоян Робовски, 

Сава Катрафилов, отнасят факлите на знанието и борбата в повече от 66 днешни 
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градове и 31 села на страната и извън пределите и- от Плоещ до Дойран и от Враца до 

Бургас и Цариград. 

В този балкански град миналото живее, ревностно пазено от настоящето, а 

новото се гради на зидовете на богатите традиции с надежда за бъдния ден. Тук са 

съхранени 147 паметници на културата, 7 от които са с национално значение: родната 

къща на Иларион Макариополски, Часовниковата кула, Даскалоливницата, църквите 

“Свети Никола” и “Успение на Пресвета Богородица” с камбанарията, петте 

Разсуканови къщи и Попниколовата къща. Елена притежава над 6 000 етнографски 

предмета на материалната култура, 780 творби на възрожденското и съвременното 

изкуство, много старопечатни книги. През епохата на българското Възраждане 

еленските балканджии, закърмени с пословично трудолюбие, непреклонни пред 

трудностите, научени да коленичат само пред чистия планински извор, стават истински 

творци на своята съдба. 

За онези, които са родени в този край или са потопили в неговата атмосфера, 

Елена си остава град на поетите: на майстора на идилиите Петко Юрданов Тодоров и 

“гръмовержеца” Стоян Михайловски, на лирика Иван Кирилов и на израслия в 

Еленския балкан Емилиян Станев. 

За чужденците Елена е планинско градче със стари църкви, часовникова кула, 

дървени къщи и каменни улици. За нас Елена е светиня на българския възрожденски 

дух, непресъхващ извор на родолюбие и красота. 

 Геология и хидрогеология 

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска 

височина от 100 до 1536 м. Релефът е разнообразен - от хълмисто-равнинен в северните 

части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и 

дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300- 

600 м и наклони 20- 30°, което утежнява условията на ползване. 

Връх "Чумерна"/1536 м./, е най-високият връх на Елено-Твърдишката планина. 

 Климатът в община Елена е умерено-континентален с характерни за 

планинските райони климатични явления. В котловината преобладават летните валежи, 

които помагат да се запази свежестта и зеленината на растителността в околностите на 

града до късна есен. Снежната покривка се появява обикновено в началото на декември 

и се губи около средата на март. 
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 Въздухът е чист и благоприятства лечението на астма и белодробни болести. 

Това се дължи предимно на младите иглолистни насаждения и гъстите широколистни 

гори, разположени върху значителна част от повърхността на котловината. 

 Почви 

Почвената покривка е пъстра и разнообразна. Почвите са предимно плитки 

светлосиви и кафяви горски, а по поречията на реките в тесни ивици- алувиално-

ливадни. Основни почвообразуващи скали са: пясъчници, мергелни шисти, варовици, 

конгломерати и др. Хумусният хоризонт е тънък (10-15 см). Голямата нарязаност на 

релефа и изсичането на горите са създали условия за силно развитие на почвена ерозия. 

 Води 

Община Елена е богата на водни ресурси. Изворите, разположени в планинската 

част, дават началото на по-големите реки: Веселина, Костелска, Еленска, Мийковска и 

Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Водните течения имат посока юг-

север. Речните русла са с големи наклони, вдълбани от ерозионни процеси. Реките са с 

дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието е през 

пролетния сезон. Освен тези реки, територията на общината е прорязана от множество 

малки и големи долове с непостоянни водни течения. 

Преди двадесетина години на река Веселина е изграден язовир "Йовковци", 

разположен почти изцяло на територията на общината, от който се водоснабдяват 

повече от 25 населени места- градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 

Стражица, Златарица, Елена, Дряново и други. Язовирът предлага добри условия за 

спортен риболов. 

Освен този язовир, има изградени още осем микроязовира, ползвани предимно 

за напояване и развъждане на риба за любителски риболов. 

Повърхностните и подземни води са изцяло зависими от климатичните фактори 

и изменението в състоянието и режима им следват изцяло тяхната промяна. 

В общината няма открити залежи на полезни изкопаеми. Единствено речните 

русла се използват като източници за добиване на инертни материали. 

Еленска община е богата на горска растителност. Най-разпространени от 

широколистните дървесни видове са: дъб, габър, явор, липа, бук и др. Като техни 

спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.; от храстите най-

често се срещат: глог, шипка, леска, дрян и др. 
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 Дивечовото разнообразие е голямо. От едрия дивеч са разпространени 

сърната и благородният елен, а напоследък и дивата свиня, мечки, вълци, чакали, 

лисици, язовци, белки, златки и др. 

Представители на дребния дивеч са зайци, яребици, пъдпъдъци и др. Във 

високите планински части на общината се срещат ястреби, соколи и множество дребни 

птички. На територията на община Елена са разположени два резервата - "Бяла крава", 

разположен върху землището на с. Костел и резерват "Хайдушки чукар" в землището 

на с. Буйновци. 

В реките се срещат мряна и кефал. В пенливите и студени планински ручеи се 

въди балканска и дъгова пъстърва. Изкуствено се развъжда речната пъстърва. В язовир 

"Йовковци" се развъжда шаран, каракуда, платика, толстолоб, сом, бяла риба  и др. 

1.2. Население 

1.2.1. Брой и динамика 

Основен фактор с първостепенна важност и значение, който активно влияе върху 

равнището на териториалната концентрация и отраслова специализация на 

общественото производство е демографския процес. Той включва числеността, 

динамиката, трудово-демографска активност, териториална структура. 

Демографският потенциал се изменя под влиянието на естественото движение на 

населението на вътрешната и външната миграция. Правилните пропорции в 

демографския потенциал стимулират пространственото съчетаване на различните 

отрасли и дейности в общината. 

Обобщените показатели, които характеризират демографския потенциал са: брой 

и състав на населението и трудовите ресурси, заетостта, разпределението и 

използването на работната сила. 

Числеността като първа и най-обобщаваща характеристика на населението 

определя при равни други условия икономическата възможност на съответната 

структура (в случая община Елена), както и по-нататъшното икономическо и социална 

развитие на центъра на общината (град Елена) и на съставните населени места. 

Броят на населението в общината се определя до голяма степен както от 

естественото демографско възпроизводство, от урбанизационните и административно-

териториални промени, така и от темповете на социално-икономическо развитие. 

Община Елена се състои от 124 населени места, от които град е само общинския 

център. Основната част от населението е съсредоточено в града и няколко по-големи 
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села разположени по основните пътища. Съотношението на градското към селското 

население е около 52:48. 

Голяма част от населените места са с население до 20 души. Това са села, 

разположени в планинската част около бившите центрове на кметства. В тях живеят 

главно жители на пенсионна възраст. Повече млади хора има в селата с подчертана 

концентрация на малцинствено население (Майско, Константин, Каменари). В тях и 

процентът на естествен прираст е най-висок и частично компенсира отрицателните 

стойности в другите населени места. 

За последните  години в общината са обезлюдени 9 села- Ганев дол, Дайновци, 

Драгановци, Дърлевци, Косевци, Събковци, Томбето, Трънковци, Тънки рът. За 

последните 115 години броят на населените места в община Елена е намалял с 83 - от 

207 през 1890 година на 124 към днешна дата. Ако обезлюдяването продължи със 

сегашните темпове, през 2050 година 90 % от селищата може да останат без население. 

Разпределението на населението по образователна степен показва, че най-голям дял от 

общото население заемат лицата с основно образование – 33,03 %, със средно 

образование – 31,75 %, с висше – 3,87 %. Ниската степен на образованост сред 

населението в общината е сериозен проблем и общинската администрация трябва да 

вземе необходимите мерки за професионално обучение за придобиване на 

квалификация и трудови навици. 

 

Таблица 1. Разпределение на населението по образователна степен 

 

 

Общият брой на населението на община Елена към м. декември 2007 г. е 10 983 

души, в това число 5310 мъже и 5673 жени. Населението на общинския център, град 

Елена е 6441 души. До 18-годишна възраст са 18,6 % от общото население. В 

  Образователна 

степен/ниво  

Дял от общото 

население (%) 

Без образование  227 1,87 

Деца 684 6,00 

С начално образование (до 4 клас)  2232 19,79 

Основно (7-8 клас)  3725 33,03 

Средно образование (до 11 клас)  3580 31,75 

Полувисше (2-3 години колеж)  390 3,22 

Висше (университет и др.)  448 3,87 

Непоказано 53 0,47 
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трудоспособна възраст са 54 %, а в пенсионна- 27,4 % тоест, възрастовата структура на 

населението в община Елена е регресивна. 

През 2003 година населението е намаляло в сравнение с 1999 година с 1909 

души, или с 14,74 %. Причина за влошените демографски показатели е общото 

социално-икономическо състояние в страната и в частност – в региона. Характерно за 

общината е намаляване на раждаемостта сред българското население и увеличаването й 

сред турското и ромското население. 

Динамиката и промяната в общия брой на населението на общината се вижда в 

таблица 2: 

Таблица 2. Общ брой население 2003 - 2007 година 

Население към 31.12. 

2003 

година 

2004 

година 

2005 

година 

2006 

година 

2007 

Година 

11 661  11 492 11 302 11 221 10 983 

     

 

Един от показателите, характеризиращ демографския процес е етническата 

структура на населението (размер на малцинствените групи). На територията на 

общината живее население, различно по етническа принадлежност и вероизповедание. 

От малцинствата са представени главно турското (около 1800 души) и ромското (около 

1000 души), обособени в няколко по-големи села (Майско, Константин, Беброво и 

Каменари). 

Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради 

влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, 

предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно 

негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината. 

Сключените бракове през изследвания период на територията на общината 

намаляват (19-26-21). Семейството е основната социална единица, в която човек добива 

освен биологичното си съществуване, още и своя имуществен, социален и 

символичен статус. В същото време обаче все по-крехка става представата именно за 

семейно възпроизводство. В българското общество семейството все повече загубва 

статуса си на институция.  

Важен показател който характеризира демографският процес е естественият 

прираст на населението. За общината този показател е отрицателен, т.е. броят на 

починалите превишава броят на родените. Коефициентът на естественият прираст 
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съответно е: за 2001 г. – 0,00931 (9,31 %0), за 2002 г. – 0,00152 (1,52 %0) и за 2003 г. – 

0,009328 (9,33 %0). 

Раждаемостта на населението се изразява в относителни величини, показващи 

равнището или интензивността на раждаемостта, т.е. чрез коефициента на раждаемост, 

а не в относителен брой родени за даден период. Изчислява се в промили, отнесени на 

1000 души средногодишна численост на населението. За 2003 година той е: 9,87 %0.  

Таблица 3. Естествен и механичен прираст на населението 

 

Смъртността на населението е свързана с процеса на раждаемост. Равнището на 

смъртността е един от най-важните показатели, характеризиращи социално-

икономическото развитие, материалното благосъстояние, медицинското обслужване и 

други фактори в дадената териториална единица. За разлика от раждаемостта, 

съвпадаща с т.н. фертилна възраст, смъртността обхваща всички възрастови групи на 

населението. Аналогично на раждаемостта, понятието смъртност изразява 

отношението между абсолютният брой на умрелите през даден период и средната 

численост на населението. За 2003 година коефициентът на смъртност за община Елена 

е 19,20 %0.  

Графически представени отделните показатели характеризират най-нагледно 

тенденциите в общината. Тревожен е фактът, че естественият прираст е отрицателен. 

 

Фиг. 2. Естествен прираст 

На таблиците 4 и 5 можем да проследим тенденциите в естествения и 

механичния прираст на населението за периода 2001 – 2003 година по данни на НСИ: 
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Естествен 
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2001 19 97 202 503 550 - 105 

2002 26  111 238 332 276 - 127 

2003 21 109 212 216 212 -103 
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Таблица 4. Механичен прираст на населението по пол за периода 2001-2003 година 

 

Период Заселени Изселени Механичен 
 Общо мъже жени Общо мъже жени Общо Мъже жени 

2001 550 267 283 503 240 263 47 27 20 

2002 276 135 141 332 147 185 -56 -12 -44 

2003 212 95 117 216 81 135 -4 14 -18 

 

Графически тенденциите в механичния прираст на населението са видни от следващата 

фигура: 

 

Фиг. 3. Механичен прираст на населението 

Механичният прираст през последните две години от анализирания период е 

отрицателен, т.е. броя на изселените жители на общината е по-голям от броя на 

заселените. За 2001 година тенденцията все още е положителна, той е 47 души, за 2002 

е -56 души, за 2003година е -18 души. Както се вижда от тези цифри, можем да 

отбележим, че тенденцията е отрицателна – населението на общината намалява. 

Миграционните движения са сложни обективно протичащи процеси, които 

оказват влияние върху количествените изменения на населението, върху формирането 

на трудовите ресурси и тяхното разпределение на територията на общината. Главните 

причини за миграцията са: недостиг или липса на достатъчно и с професионално 

разнообразие населени места, жизнената околна среда и стандартът на живот, 

характерът на мрежата от учебни заведения и др.  

Увеличаващите се миграционните процеси, (най-често по икономически 

причини), могат да бъдат ограничени с адекватни мерки от страна на общинската 

администрация, за осигуряване на заетост и възможност за осигуряване на постоянни 

доходи. 

Особено притегателна сила за младото поколение има областният център и 

столицата, главно с възможността за намиране на работа. 
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Общото население към 2007 година е 10 983 жители, като гъстотата на 

населението е около16 души на кв. км при 68 души на кв. км средно за региона. За 

изминалият период този показател се е променял по следният начин: 

 

Таблица 5. Гъстота на населението и брой населени места в община Елена 

Години Площ Гъстота 

човека/кв. км 

Населени 

места 

Села Градове 

2005 671,4 16,8 124 123 1 

2006 671,4 16,7 124 123 1 

2007 671,4 16,4 124 123 1 

 

От общо 10 983 души население на общината към 2007 г. , 6 441 живеят в 

административния център, град Елена, а 4 542 души в селата, или това са 41 %. Най-

многобройно е населението в с. Константин – 1147  и с. Майско – 1252. В останалите 

села населението варира от 1-350 души. Това обезлюдяване на селата е резултат от 

миграционни и емиграционни процеси, от отрицателен естествен прираст. С развитието 

на селския туризъм, за което общината има потенциал и природна даденост, тези 

процеси могат да бъдат преодолени. 

В заключение може да се направи констатацията, че се утвърждават негативните 

тенденции в естественото развитие на населението, изразяващи се в ниската 

раждаемост и относително високата смъртност. Към тези фактори следва да се добави и 

въздействието на външната миграция, която пряко и косвено, също допринася за 

влошаване на демографската ситуация у нас.  

 

1.2.2. Възрастова структура на населението 

Общината е с неблагоприятна възрастова структура Преобладаващо е 

населението във възрастовите групи между 18 и 56 години за жените и мъжете. В 

останалите възрастови групи – под 7 години, от 7-4 и от 14-18 години тенденцията е 

намаляване. Това се дължи на отрицателния естествен прираст и на миграционните 

процеси. Данните са показани в таблиците по-долу: 

 

Таблица 6. Разпределение на населението по възраст към 2003 г. 

Период Общо Под 7 

години 

7-14 

години 

14-18 

години 

18-56  

години 

56-61 

години 

Мъже 5339 407 423 285 2861 1563 

Жени 5702 368 426 149 2493 2066 
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Общо 11041 775 849 434 5354 3629 

 

 

Фиг. 4. Възрастова структура на населението 

 

До 18- годишна възраст са 19,6 % от всички. В трудоспособна възраст са 51,9 %, 

а в пенсионна - 28,5 % тоест, възрастовата структура на населението в община Елена е 

регресивна. 

Фиг. 5. Структура на населението към 22.07.2004 година 

 

Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради 

влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, 

предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно 

негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината. 

Възрастовата структура е основна, определяща величина за числеността и качествената 

характеристика на най-важната част от населението – активното население. Анализът 

на данните показва, че възрастовата структура в общината е регресивен тип, тъй като в 

съотношението между възрастовите групи относителният дял на групата в над 
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трудоспособна възраст е значително по-голям от този в под трудоспособна възраст, т.е. 

липсва възпроизводствен контингент за бъдещо демографско развитие. 

Съотношенията между отделните възрастови групи е както следва: 

Таблица 7. Възрастова структура на населението за общината  

 

Период Съотношения 
0-14/15-64 

 
65+/15-64 

 
0-14, 65+/ 

15-64 

 

65+/0-14 

 
60-64/ 15-

19 

2001 24,0 33,6 57,5 140,0 115,0 

2002 23,4 33,3 56,7 142,2 103,7 

2003 23,0 33,1 56,0 144,2 98,4 

 

Към 31.12.2001 година населението на общината общо е 11276 души, като от него 

под трудоспособна възраст са 913 жени и 951 мъже или младите хора заемат дял от 16,5 

% при средно за страната 16 % (15,3 % за региона). За 2002 година населението на 

Общината намалява в сравнение с 2001 година със 128 души, намалява и относителният 

дял на младите хора и те заемат около 16 % от общия брой. През следващия период – 

2003 година общият брой на населението е 11041 души, а това под трудоспособна 

възраст е 1762 души, или с 55 души по-малко от предходния период (15,9 %).  

Трудоспособното население към посочения период е съответно: за 2001 година 

6040 души, или това са 54 %, при стойности за страната - 60 % (57,3 % за региона). С 

по-голям дял са мъжете. През 2002 година броят на населението в трудоспособна 

възраст намалява на 6088 души или със 48 души, а през 2003 година спрямо 

предходната съвсем незначително се увеличава – с 59 души. През последната година от 

анализирания период намалява общият брой на населението, като достига 11041 души. 

За последната година относителният дял на трудоспособното население има 

относителен дял от 55,6 % от общия брой. 

Над трудоспособна възраст населението за 2001 година е 3372 души, за 2002 – 

3243 души и за 2003 – 3132, или това са около 28 % от общия брой, като за страната 

делът им е 24 % (27,4 % за региона). И тук тенденцията е към намаляване. Броят на 

мъжете в тази възраст е значително по-малък от този на жените. 

 

Таблица 8. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол за 2001-2003 

година 

 
Период Население – общо 

 

Под трудоспособна 

възраст 

В 

трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 
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Общо мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

2001 11276 5440 5836 951 913 3239 2801 1250 2122 

2002 11148 5384 5764 916 901 3271 2817 1197 2046 

2003 11041 5339 5702 892 870 3299 2848 1148 1984 

 

 

 
 

Фиг. 6. Разпределение на населението по възраст  

2001-2003 година 

 

За 2003 година от общия брой население в град Елена живеят 902 души под 

трудоспособна възраст, 3757 души в трудоспособна възраст, 1475 – над трудоспособна 

възраст. В селата относителният дял на нетрудоспособното население е 860 души, на 

трудоспособното – 2390 и в над трудоспособна възраст са 1657 души. Относителният 

дял на населението, живеещо в града е 56 %, а 44 % живеят на село. От тях 18 % са 

нетрудоспособни, 49 % са трудоспособни и 33 % нетрудоспособни. най-голям дял в 

селата заема населението в трудоспособна възраст, но също така е висок процента и на 

тези в над трудоспособна възраст. данните могат да се видят в следващата таблица: 

 

Таблица 9. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол и населено 

място за 2003 година 

Области  Общо В град Елена В селата 

Възраст всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже Жени 

Община Елена 11041 5339 5702 6134 2952 3182 4907 2387 2520 

Под трудоспособна 

възраст 1762 892 870 902 458 444 860 434 426 

В трудоспособна 

възраст 6147 3299 2848 3757 1988 1769 2390 1311 1079 

Над трудоспособна 

възраст 3132 1148 1984 1475 506 969 1657 642 1015 

 

От общия брой на населението на община Елена, в трудоспособна възраст са 

51,9 %, а в пенсионна- 28,5 %. 
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Фиг. 7. Възрастова структура на населението 

 

 

Върху обхвата на населението в и над трудоспособна възраст влияние оказва 

както остаряването на населението, така и направените законодателни промени в 

определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. Графически 

разпределението по възраст може да се проследи на следващата фигура: 

 

 
Фиг. 8. Разпределение на населението по възраст, 2003 година 

 

Анализът на съотношението между трите възрастови групи в населените места 

на общината е основание за тяхното класифициране в следните няколко групи: 

 Първа група – със силно неблагоприятна възрастова структура: селата Аплаци, 

Багалевци, Драгневци, Дърлевци, Карандили и др.; 
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 Втора група – с неблагоприятна възрастова структура: Балуци, Бейковци, 

Босевци, Велковци, Давери и др; 

 Трета група – с умерено неблагоприятна възрастова структура: селата Буйновци, 

Илаков рът, Костел и др.; 

 Четвърта група – с благоприятна възрастова структура: селата Константин, 

Майско и град Елена. 

 

1.2.3. Благосъстояние на населението 

Основният проблем в социалната област, с който се общината (което е 

характерно и за страната) в условията на прехода, е свързан с намаляването на реалните 

доходи на домакинствата и преструктурирането на потребителската кошница. 

Спадането на реалните доходи доведе до нарастване на броя на лицата, нуждаещи се от 

социална защита и подпомагане, както и до изострянето на проблемите, свързани с 

увеличаващата се бедност.  

Голям брой от домакинствата редовно изпитват затруднения със семейния 

бюджет и много от тях разчитат на доходи в натура, предимно под формата на 

домашно произведени храни. Разходите за храна са над 50 % от общия им семеен 

бюджет. Най-силно засегнатите от спада на доходите са заетите в бюджетната сфера и 

всички, които зависят от социални помощи. Положението на пенсионерите е особено 

критично. 

Данните, предоставени от общината, показват, че 28,5 % от нейното население 

са пенсионери със среден размер на пенсията 62.0 лв. Икономически активното 

население, т.е. получаващо доходи, е 45, %. Средната работна заплата в общината е 211 

лева в обществения сектор и 266 лева в частния, което е далеч под средното за страната 

(308,80 лв.). 

Таблица 10. Средна работна заплата 2001-2003 година 

 

 

 

Няма статистически данни за структурата на разходите, но сравнително ниските 

заплати за общината в сравнение с тези за страната определят разходите на 

домакинствата предимно за прехрана и комунални нужди (електроенергия, вода, 

телефон и др.) 

Средна работна заплата 

2001 2002 2003 

2 234 2 478 2 559 
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Доходите на населението на общината, сравнени с тези на областта, са по-високи 

с около 14 %, но недостатъчни, далеч под жизнения минимум. 

 

Таблица 11. Размер на доходите и разходите 

в област В. Търново 

Общ доход и общ разход за област В.Търново   

 2000 2001 2002 2003 

Общ доход на едно лице 1363 1398 2085 2254 

Общ разход на едно лице 1187 1219 1543 1711 

 

 

 

 

 

Фиг. 9. Доход на едно лице в общината и областта 

За преодоляване на тези негативни последици социалната политика на общината 

трябва да се насочи към повишаване на жизненото равнище на населението, 

увеличаване и съхраняване на заетостта и осигуряване на добре функциониращ пазар 

на труда. 

От анализа на данните по-горе могат да се направят следните изводи: 

 Висок относителен дял в общи брой население имат пенсионерите, които 

получават ниски доходи; 

 Месечните доходи за по-голямата част от населението са ниски. Това определя и 

ниската покупателна способност на хората от общината; 

 Голяма част от доходите е за сметка на домашното стопанство или други 

дейности, което отразява неблагоприятната тенденция на доходите. 

За благосъстоянието на населението са показателни и данните за броя на 

жилищата, Снабдеността на населението с жилища е добро. Средно на човек от 
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населението в общината се пада около 25 кв. м жилищна площ, за страната този 

показател има стойност 19,4 кв. м, а за областта – 19,6 кв. м. 

 

Таблица 12. Площ на жилищата в общината за 2001-2003 година (кв. м) 

Период Общо Полезна площ Полезна 

площ на 

човек  

Жилищна и спом. 

площ на човек 
Жилищна Спомагате

лна 

Площ кухни 

2001 454042 280058 104630 69354 40,23 24,81 9,27 

2002 454095 280087 104648 69360 40,7 25,1 9,4 

2003 454883 280481 104943 69459 41,2 25,4 9,5 

2003 г. Данни за страната, областта и СЦР  

СЦР 37266209 23595637 8140846 5529726 32,0 20,2 7 

В.Търново  9013497 5614644 2133728 1265125 31,4 19,6 7,4 

Страната 234981515 151204619 51086202 32690694 30,1 19,4 6,5 

 

Общината разполага със собствен жилищен фонд, като през 2000 г. те са 7150 

броя, през 2002 г. – 7868 броя, а през 2003 г. – 7882 броя. За периода 2000-2003 година 

броят на жилищата се е увеличил със 732, което е 10 % ръст. Добрата обезпеченост на 

населението със собствени жилища дава възможност за развитие на частната 

инициатива в областта на алтернативния туризъм. Това ще даде възможност за 

преодоляване на безработицата, създаване на заетост и формиране на доходи. по този 

начин и младите хора ще намерят реализация след завършване на образованието си. 

Таблица 13. Жилищен фонд на общината 

Жилищен фонд към 31.12.2004 година в община Елена 

Година Жилища 

(бр.) 

Полезна площ 

 (кв.м) 

Жилищна площ на човек 

от населението (кв. м) 

  Общо в т.ч. жилищна  

2000 7150 433413 286071 22,2 

2001 7867 454042 280058 24,8 

2002 7868 454095 280087 25,1 

2003 7882 454883 280481 25,4 

 

Анализът на населението и демографските процеси в общината показва 

ограничен по численост и качествен състав човешки ресурс. Той може да се отнесе към 

групата на “слабите страни” в развитието на общината, която ще влияе неблагоприятно 

върху нейната икономическа структура. 

1.2.4.Демографски характеристики за общината 
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 Населението на Община Елена към 31.12.2007 г. е 10 983 души. Тенденцията от 

последните години е на намаляване в абсолютен брой. Тази тенденция е в резултат на 

ниска раждаемост, отрицателен механичен и естествен прираст, миграционни и 

емиграционни процеси. Причината за влошените демографски показатели е общото 

социално-икономическо състояние на страната и в частност – на региона. Основна 

причина за миграцията е липсата на професионална реализация на територията на 

общината и високата безработица. Характерна особеност в общината е намаляването на 

раждаемостта сред българското население и увеличаването й сред турското и ромското 

население; 

 Влошена възрастова структура в общината. Чувствително е завишен делът на 

лицата в над трудоспособна възраст, което е показател за застаряване на населението и 

влошени демографски показатели по отношение на възпроизводството на населението. 

съществува тенденция на връщане на пенсионираните лица в селата за извършване на 

селскостопанска дейност в личните стопанства; 

 Доходите в общината са едни от ниски. Това се дължи на високата безработица и 

е показател за ниската покупателна способност на населението. Увеличават се доходите 

от социални помощи. Висок е делът на доходите от домашното стопанство, като това 

особено важи за селските райони. Данните за приходите и разходите на домакинствата 

показва, че структурата на качеството на живот е насочена към физическото оцеляване 

на населението; 

 С ромското население на територията на общината са свързани проблеми от най-

различен характер – инфраструктурни, благоустройствени, образователни, здравни, 

екологични, социални, културни и др. За да се излезе от това положение е необходимо 

да се предприемат мерки за общо повишаване културата на ромите във всички аспекти 

– изграждане на центрове в кварталите с ромски малцинства, в които ромите да бъдат 

ограмотявани, да бъдат научени на здравни и хигиенни навици, а жените – как да се 

грижат за децата и домакинството. Трябва да се ограничи практиката децата да 

напускат училище преди да станат грамотни, да създават семейства и раждат на 12-13 

години, защото нямат възможност да придобият професионална квалификация; 

 Общината да приеме мероприятия и да набележи мерки за предоставяне на 

условия за реализация на младите хора и осмисляне на свободното им време. това може 

да стане чрез сериозно проучване на интересите и потребностите на младото поколение 



 22 

и предвиждане на дейности, насочени към трудовата им реализация на територията на 

общината. 

 Анализът на населението и демографските процеси в общината показва 

ограничен по численост и качествен състав човешки ресурс. Той може да се отнесе към 

групата на “слабите страни” в развитието на общината, която ще влияе неблагоприятно 

върху нейната икономическа структура. 

1.3. Територия 

1.3.1. Обща характеристика 

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 

100 до 1536 м. Релефът е разнообразен- от хълмисто-равнинен в северните части до 

ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко 

врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300- 600 м и 

наклони 20- 30°, което утежнява условията на ползване. 

Селскостопанския фонд в общината е 287,539 дка, в т.ч. обработваема земя 

192,307 дка. Свободни общински земеделски земи - 4944 дка. 

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад 

съответно с община Златарица и община Велико Търново; на североизток- с община 

Антоново от област Търговище; източната граница е с община Сливен; на юг, по 

билото на Стара планина, граничи с общините Твърдица от област Сливен и Гурково от 

област Стара Загора. 

Град Елена отстои на 41 км. от град Велико Търново; на 20 км. от град 

Златарица; на 71 км. от град Антоново; на 75 км. от град Котел; на 79 км. от град 

Сливен; на 40 км. от град Твърдица; на 52 км. от град Гурково 

Разпределението на стопанисваната земя по типове земеползване по данни на 

статистиката е показано в таблица : 

 

Таблица 14. Баланс на територията на Общината  

 
Общо 

Дка 

Територия по вид 

Земеделска Горска Населени 

места и др. 

урбанизирани 

територии 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив 

на полезни 

изкопаеми 

За 

транспорт 

и 

инфраструк

тура 

Общо в т.ч. 

обработваем

а площ 

От нея 

поливна 

площ 

671389 

 

253259 

 

195493 0 383003 19340 7440 5622 2725 
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Територията на общината се разпределя както следва: 37 % заема общо 

земеделската земя, 57 % са горските площи, 3 % населени места и по 1 % - водни 

площи и за добив на полезни изкопаеми, 0,4 % за инфраструктура. Най-голям дял от 

територията се пада на горските площи, което е условие за развитие на туризъм и 

индустрия, свързана с дърводовив. 

 

1.3.2. Основни изводи: 

Анализът на демографското развитие и териториално разположение на община 

Елена показва следните изводи: 

1. Териториалното разположение на община Елена е благоприятно за развитие на 

стопанския сектор; 

2. Демографските процеси са с неблагоприятни тенденции; 

3. Ниско образователно ниво на населението; 

4. Населението на общината намалява, а заедно с това и репродуктивните и 

трудоспособните контингенти; 

5. Демографската ситуация е неблагоприятна, общината е с големи загуби на 

човешки ресурси, влошена възрастова структура и възпроизводство с отрицателен 

естествен прираст; 

6. Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради 

влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, 

предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно 

негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината; 

7. Относителна откъснатост на някои части от територията на общината; 

8. Запазена традиционната връзка между града и селото. Собствеността на земята и 

сградният фонд в селата и поддържаната традиция на натурално производство 

осигуряват, макар и на ниско ниво, качество на живот и защита срещу сътресенията от 

висока безработица и ниски доходи; 

9. Възможности за трансформиране на настоящата база за натурално производство 

в пълноценна база за рекреация и двойно градско-селско обитаване; 
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2. Развитие на стопанския сектор 

2.1. Общ преглед на тенденциите и процесите в икономиката на общинатаВ 

икономическо отношение трудностите, пред които е изправена общината, са 

характерни за повечето населени места от ранга на град Елена. Икономическата 

ситуация в община Елена се характеризира с трудности в преструктурирането. В 

близкото минало в града бяха изградени сравнително големи промишлени 

предприятия: Завод за строително стъкло, Завод за ремаркета, Завод за училищна мебел 

и пособия "Кирил и Методий", Завод за телевизионни възли и детайли, фабрика 

"Текстил" и други, а в някои от селата - цехове на тези предприятия и трудово-

производителни кооперации.  

След преминаването от държавно регулирана към пазарна икономика и 

приватизация на тези предприятия, в момента те почти не работят или работят с 

минимално натоварване. Наблюдава се трайно намаление на промишленото 

производство, липсата на свежи пари при производителите, неплатежоспособност на 

клиентите. Като цяло фирмите и предприятията работят с морално остаряла и 

амортизирана техника. Все пак през последните три-четири години се създадоха някои 

нови малки, предимно частни предприятия, които в момента работят успешно в 

сферата на хранително-вкусовата, дърводобивната, дървопреработващата и шивашката 

промишленост, а също и в сферата на услугите. 

По-различно е положението във фирмите, където се вляха свежи инвестиции - 

"Би Си Си Хандел" ООД (млекопреработващо предприятие), "Ремел" АД, "Ремби" АД 

(производство на ремаркета), "Ел Кар" ЕООД (ремонт на електро- и мотокари), "Елена" 

АД, "Елба-99" АД (дърводобив и дървопреработване), "Брилянт Търновград" АД- 

Велико Търново, клон Елена, ЕТ "Виктория къмпани ГД" (шивашка промишленост), 

като продължава интересът към пазара на труда от страна на фирми, работещи в 

шивашката промишленост. Останалата част от частния сектор е съсредоточена 

предимно в търговията и предлагането на услуги. Малкият и среден бизнес имат 

значителен дял в общинската икономика. 

На 30.06.2004 г. е възобновена дейността на бившия Завод за строително стъкло, 

сега "Интериор Глас" ООД. В момента в него работят 95 души, които произвеждат 

амбалажно стъкло, с капацитет 120 000 бутилки дневно. 
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На територията на общината функционират 5 общински фирми: "Балкан" ЕООД, 

"Буковец" ЕООД, "Елена автотранспорт "ЕООД, "Общински имоти" ЕООД и "Еленски 

балкан" ЕООД. 

Работоспособни се оказват малките фирми, работещи в областта на леката и 

хранително-вкусовата промишленост. Ето защо бъдещите насоки за икономическото 

развитие на община Елена са свързани с изграждането на: предприятия за преработка 

на плодове и билки (сушене, замразяване, производство на сокове, плодови консерви, 

пакетиране и др.); месопреработвателни цехове; тържище за търговия със 

селскостопанска продукция;  възстановяване и увеличаване площите на трайните 

насаждения; култивираното отглеждане на гъби, билки, горски плодове и др.В 

следващата таблица е даден обобщен списък на десетте по-важни фирми в общината с 

информация за броя на наетите в тях лица: 

По брой на работниците водещи в общинската икономика са фирмите «БИ СИ 

СИ Хандел» ООД и «Ремел» АД, съответно със 120 и 115 заети лица.  

 

Таблица 15. Основни фирми в град Елена 

 

№ Име на компанията   
Брой на 

персонала  

1.  "БИ СИ СИ Хандел" ООД  120  

2.  "Ремел" АД  115  

3.  МБАЛ "Д-р Д.Моллов"  79  

4.  "Елена-автотранспорт" ЕООД  64  

5.  "Елена" АД  59  

6.  "Елба 99" АД  56  

7.  ЕТ "Перун 1-Н.Николов"  49  

8.  РПК  48  

9.  "Буковец" ЕООД  43  

10.  "Интериор Глас” ООД 95  

11. „Консерва С и Л България” ООД 40 

12. „Еленските майстори” ЕООД 40 

 

Таблица 16. Структура на градската икономика по сектори 

 

СЕКТОР  
Брой фирми  

Търговия, туризъм и услуги  79  
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Селско и горско стопанство  7  

Промишленост  6  

Хуманно здравеопазване  6  

Транспорт  5  

Строителство  3  

 

Както е видно от данните в горната таблица, най-голям е броят на фирмите от 

сектор “Търговия, туризъм и услуги” – 79. Много по-малко на брой са фирмите в 

останалите сектори: селско и горско стопанство – 7; промишленост – 6; хуманно 

здравеопазване – 6; транспорт – 5; строителство – 3. 

Таблица 17. Заети работни места според икономическите сектори 

 

СЕКТОРИ Работни места  

Преработваща индустрия  595 

Образование  193 

Здравеопазване  196 

Транспорт и съобщения  163 

Търговия и туризъм  135 

Селско, горско стопанство и риболов  163 

 

Ранжирането на секторите според броя на заетите работни места в общината е 

различно от предходното, извършено според броя на регистрираните фирми. По 

показателя “брой заети работни места” на първо място е секторът “преработваща 

промишленост”; на второ – здравеопазването с три пъти по-малко заети работни места; 

на трето място е образованието; на четвърто място – с равен брой работни места са 

секторите “транспорт и съобщения” и “селско, горско стопанство и риболов”; на 

последно място по брой на работните места е секторът “търговия и услуги” със 135 

броя. 

 

Таблица 18. Стопански субекти в община Елена (нефинансов сектор) 

 

Брой заети лица 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Микро: до 10 заети лица 214 208 200 228 

Малки: над 11 до 50 заети 12 16 20 22 

Средни: над 51 до 100 заети 5 6 4 2 

Над 101 до 250 1 0 0 2 

Над 251 1 0 0 0 

Всичко 233 230 224 254 
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Както е видно от данните в таблица 20, в общината преобладават малките 

фирми, като техният брой варира от 200 за 2002 г. до 228 за 2003 г. Това са стопански 

субекти с персонал под десет души, предимно развиващи дребен семеен бизнес. Почти 

два пъти се увеличава броят на малките фирми, в които са заети между 10 и 50 

работника. Това е положителна тенденция и трябва да се насърчава, защото 

действително  бъдещето принадлежи на този род субекти, които са по-мобилни и 

ефективни. Неблагоприятна е тенденцията на драстичното намаление на средните по 

големина предприятия: от 5 броя през 2000 г. те намаляват само на две фирми през 

2003 г. Същото важи и за големите фирми (с персонал над 250 души) в състава на които 

от едно съществуващо предприятие през 2000 г., още през 2001 г. то е ликвидирано. 

Положителна е тенденцията за създаването през разглеждания период на ново 

предприятие с персонал между 100 и 250 души. 

 

 

 

 

Таблица 19. Средно-списъчен брой на заетия персонал в стопанските 

субекти на община Елена 

Отраслови групировки - НКИД 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Селско, горско стопанство и риболов 181 163 146 142 

Добивна индустрия 818 595 627 810 

Преработваща индустрия 39 36 60 59 

Ел.енергия, газ и вода 53 55 79 95 

Строителство 186 135 121 156 

Търговия и ремонт 35 34 37 31 

Хотели и обществено хранене 177 163 156 138 

Транспорт и съобщения 12 11 0 0 

Финанси, кредит, застраховане 12 8 9 9 

Операции с недвижимо имущество и 

бизнес услуги 

133 138 151 183 

Държавно управление 270 193 196 197 

Образование 231 196 197 181 

Здравеопазване 51 46 39 43 

Други услуги 0 0 0 0 

Общо: 2198 1733 1818 2044 

 

От данните в предходната таблица  е видно, че общият брой на заетите лица в 

общинската икономика за периода 2000-2003 г. намалява със 154 души, което за 
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община от ранга на Елена съвсем не е  малка величина. Вместо да се увеличава броят 

на заетите, за да се задържа населението в общината, напротив – налице е тенденция на 

намаляване броя на заетите с повече от 7 %. Най-голям е броят на заетите в добивната 

индустрия и той се запазва почти на едно равнище. Следват заетите в държавното 

управление, образованието, строителството, хотелиерството и ресторантьорството и 

т.н. Прави впечатление по-бързото увеличение на заетите в отрасъл “Операции с 

недвижимо имущество и бизнес услуги” с 19.6 % и намалението на заетите в 

строителството (-16.13 %) и в хотелиерството и ресторантьорството (-22.03 %). 

Очевидно в общината все по-малко се строи и все по-малко се ползват услугите, 

предоставяни от хотелите и заведенията за обществено хранене. 

Таблица 20. Обобщен социално-икономически профил на община Елена 

Основни показатели (2001 г.) Определение на показателя 

1. Населени места – бр. 124 

2. Кметства 5 

3. Територия – кв.км. 671.40 

4. Дял на обработваемата земя - % 29.10 

5. Население – брой 10 983 

- мъже 5310 

- жени 5673 

6. Очаквана продължителност на живота – год. 70.60 

7. Население с образование над средното - % 7.90 

8. Икономически активно население – брой 5193 

9. Домакинства – брой 4495 

10. Жилищна площ на човек от населението – кв.м.  25.40 

11. Коефициент на заетост - % 15.80 

- дял на заетите в селското стопанство - % 12.70 

- дял на заетите в индустрията - % 32.10 

- дял на заетите в услугите - % 55.20 

12. Коефициент на безработица - % 28.08 

13. Учащи – брой 1245 

14. Общински бюджет – хил.лв. 3518 

15. Дял на собствените приходи - % 9.30 

16. Плътност на пътната мрежа – км./100 кв.км. 36.10 

Данните от таблица 20, сравнени с тези за страната, Северния централен район 

за планиране и Велико Търновска област, дават най-обща представа за цялостното 

социално-икономическо състояние на община Елена към настоящия момент. От общо 

десет общини, тя заема 14.4 % от територията на областта и само 3.85 % от нейното 

население. Община Елена е една от най-слабо заселените в цялата страна – гъстота на 

населението 16,8 души на кв. км. Повече от 37 % от общия брой населени места във 
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Велико Търновска област са разположени на територията на община Елена.На 

територията на общината е концентрирана само 3.8 % от работната сила на областта. 

Продължителността на живота в общината е близка до съответните показатели за 

областта, Северния централен район и страната. Икономически активното население в 

община Елена е 47 % от неговия общ брой. За областта този показател е 39.7 %, за 

Северния централен район е  40.3 %, а за страната е  42.1 %. Очевидно по този 

показател общината заема по-добри позиции в сравнение и с областта, и със страната, и 

със Северния централен район. Подобно е положението и по показателя “жилищна 

площ на човек от населението”, което се дължи на наличието на свободен необитаем 

жилищен фонд. Община Елена има 25.4 кв.м. жилищна площ на човек от населението. 

За страната този показател е 19.4; за Северния централен район той е 20.2; за областта е 

19.6 кв.м. на човек от населението. При ранжиране на общините от областта по ниво на 

заетост на икономически активното население общината заема едва седмо място, а по 

равнище на безработица – второ място. Така например за страната коефициентът на 

заетост е 42.4 %; за Северния централен район – 40 %; за областта – 40.1; за общината 

този показател е едва 15.8 %. Територията на община Елена съставлява 14.4 % от 

територията на областта, а обработваемата земеделска земя – 7.5 % от тази на областта, 

като делът на обработваемата земя в общата площ на земеделската земя е 77.2 %, а за 

областта той е средно 85 %. Относителният дял  на заетите в аграрния сектор е 3.6 % от 

този за областта, а за секторите на индустрията и услугите този показател е съответно 

1.6 % и 2.1 %.  Незавидни позиции заема общината и по показателя “ брой учащи се на 

100 души от населението” – 11.3 учащи се на 100 души. За страната този показател е 

16.0; за Северния централен район той е 15.5; за областта – 19. 

2.2. Основни икономически показатели за стопанските единици от 

нефинансовия сектор: 

Гръбнакът на общинската икономика се формира от стопанските субекти на 

нефинансовия сектор. Това са всичките 254 фирми през 2003 г. (34 броя повече, 

отколкото те са били през 2001 г.), които произвеждат продукция и оказват услуги на 

населението, даващи своя принос  в създадения регионален (респективно – национален) 

брутен вътрешен продукт.  

 

Таблица 21. Нефинансов сектор – основни индикатори за дейността на фирмите от 

община Елена 
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Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

1. Брой стопански субекти 

2. Брутна продукция – хил.лв. 

3. Приходи от дейността – хил.лв. 

4. Нетни приходи от продажби – хил.лв. 

5. Разходи за дейността – хил.лв. 

6. Печалба – хил.лв. 

7. Загуба – хил.лв. 

8. Заети лица – бр. 

9. Наети лица – бр. 

10. Средства за заплати и др. възнаграждения 

11. Дълготрайни материални активи – хил.лв. 

230 

10285 

16483 

15775 

17581 

541 

1883 

1254 

1008 

2194 

5754 

224 

12024 

17285 

16513 

17359 

937 

1174 

1158 

924 

2083 

6961 

 

254 

18932 

24533 

23352 

23860 

1356 

-900 

1393 

1076 

2494 

12879 

 

Както се вижда от данните в предходната таблица, независимо от установилата 

се рецесия в страната, фирмите в общината са произвели брутна продукция в размер на 

18932 хил. лв., което е в повече спрямо 2001 г. с 8647 хил. лв. Паралелно с това са 

увеличени и приходите от дейността им с 48.84 %. За изследвания период увеличение 

бележат и нетните приходи от продажби със 7577 хил.лв. С почти същия темп са 

увеличени и разходите за дейността – 35.71 %. Увеличен е и броят на заетите (наетите) 

лица, на средствата за работна заплата, както и размерът на ангажираните в 

икономиката на общината дълготрайни материални активи. Финансовите резултати от 

дейността на стопанските субекти също  са благоприятни: печалбата нараства с 815 

хил.лв. за наблюдавания три годишен период, а загубата бележи тенденция на 

намаление. 

От извършения анализ може да се направи следният обобщен извод: 

Бившите големи предприятия, основно осигурявали доскоро работни места, 

изпитват сериозни затруднения при преминаването им към работа в условията на 

пазарна икономика и конкуренция. Като резултат от това се наблюдава тенденция на 

увеличаване на безработицата, ограничени бюджетни приходи и миграция на 

населението, особено в по-младата му част, в посока към по-големите градове и 

чужбина. Работоспособни се оказват малките предприятия, работещи в областта на 

леката и хранително-вкусовата промишленост. Селското стопанство съществува главно 

под формата на лични стопанства. 

 

2.2.1.Тенденции в развитието на промишлеността  
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По отношение на промишленото развитие, трудностите които съпътстват  

общината, са характерни за повечето български общини. Изградените по-големи  

промишлени предприятия (Завода за стъкло, Завода за ремаркета, Завода за училищна 

мебел и пособия, Текстилната фабрика, Цех за възли и детайли към Комбината за 

радиотехническа апаратура – Велико Търново и други) днес почти не функционират 

или някои работят с минимално натоварване.В резултат от проведените 

приватизационни мероприятия повечето от тези предприятия смениха собствениците 

си, но се оказаха неподготвени за работа в условията на пазарната конкуренция. През 

последните години се създадоха някои нови малки частни предприятия, които в 

момента работят успешно в сферата на хранително-вкусовата, дърводобивната, 

дървопреработващата и шивашката промишленост, а също и в сферата на услугите. 

Например това са смесените дружества “Ремби” АД (българо-италианско дружество в 

сферата на машиностроенето) и “Би Си Си Хандел” ООД.  Възобновена беше и 

дейността на бившия завод за стъкло ("Интериор Глас" ООД), където сега работят 95 

души, които произвеждат амбалажно стъкло, с капацитет 120 000 бутилки дневно.На 

територията на общината е налице оживление и в други стопански субекти, което е 

добър сигнал за съживяване на промишления сектор в общината. Основната част от 

дейността на промишления сектор се осъществява от малките и средни предприятия, 

работещи в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост. Именно те се 

оказват работоспособни и затова бъдещите насоки за икономическото развитие на 

община Елена са свързани с изграждането на малки и средни предприятия, които не 

изискват крупни инвестиции и са по-мобилни, като например предприятие за 

преработка на плодове и билки (сушене, замразяване, производство на сокове, плодови 

консерви, пакетиране и др.), месопреработвателни цехове и др. 

През последните петнадесет години в България настъпиха промени, както в 

политическата, така и в икономическата сфера, в т.ч. и в сферата на промишлеността. 

Драматичното изменение в икономическата база и отрицателните тенденции в 

демографското развитие са решаващи за промишленото развитие. България загуби 

своите търговски партньори и ограничените предимства на предишната затворена 

икономическа система. Оцелялата промишленост се намира под огромен натиск да 

посрещне изискванията на западната конкуренция. В контекста на тези проблеми в 

национален мащаб идват и проблемите на Община Елена в преструктурирането на 

промишления сектор. От тази гледна точка могат да се направят следните изводи: 
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* Налице е известно съживяване в областта на индустриалното развитие на 

общинската икономика; 

• Алтернатива на сегашната икономика е създаването с помощта на местните и 

държавни власти на мини-промшлена зона  за ангажиране на свободната работна ръка и 

на подходящите природни дадености; 

• Търсене на възможност за съживяване на текстила и килимарството  чрез 

създаване в Елена на борса за изкупуване на вълна , с което ще се ограничат 

възможностите за спекулиране с цените на тази важна за развитието суровина. Това ще 

даде импулс за развитието и на овцевъдството, за което има подходящи природни и 

климатични условия. 

• Стимулиране  създаването на нови  малки и средни промишлени предприятия 

като единствен надежден генератор на нови работни места. 

* Промишлеността да се насочи най-вече към оползотворяване на местните 

ресурси, като се обвързва непременно с останалите сектори и преди всичко с туризма и 

селското стопанство. 

 

2.2.2. Тенденции в развитието на аграрния сектор  

Голяма част от селското население развива животновъдство главно в лични 

стопанства при сравнително примитивни условия. В годините преди тоталните 

промени в аграрния сектор, в общината  обработваемите площи, засети със зърнени 

култури са били 30 000 дка, от които есенници около 5 000 дка; отглеждани са 24 000 

овце и 2 000 глави едър рогат добитък. В момента на територията на община Елена се 

отглеждат  около 2 100 говеда, 8 500 овце, 3 000 кози, 2 000 свине, 21 000 птици. Тези 

показатели са доста под нивата, достигани през минали години и пред възможностите 

на общинската икономика. 

Селскостопанският фонд на община Елена е 287 537 декара, от които 192 307 

декара са обработваема земя; трайните насаждения заемат 2 768 декара; свободните 

общински земи са 4 944 дка. За съжаление част от поземления фонд не се обработва, 

занемарени са старите култури, за които тук природно-климатичните условия са 

благоприятни. 
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Поставено е началото на екологично пчеларство и еленският пчелен мед е 

търсен в цялата страна. На територията на общината се отглеждат над 1 500 пчелни 

семейства, което обаче съвсем не е достатъчно. Има възможности за  развитието на 

този вид бизнес в много по-големи мащаби, като се увеличи многократно 

производството на пчелен мед, а така също като се разшири номенклатурата на 

пчелните продукти, които могат да претърпяват първичната преработка именно на 

територията на общината, като се изгради цех за разфасовка на пчелен мед и други 

пчелни продукти. 

Наличните площи, подходящите агроклиматични условия, екологично  чистият 

район, традициите от миналото и наличният ресурс от работна ръка предполагат добри 

условия за възстановяване и разширяване на площите, засети с трайни насаждения – 

сливи, вишни, малина, касис, арония, ягоди.  

Годишно се засяват около 2 200 дка пшеница и 500 дка ечемик, което 

представлява едва около 10 % от максималния капацитет. 

От съществувалите доскоро трайни насаждения днес са останали само около 

2500 дка сливови насаждения, 150 дка ябълкови и около 90 дка лозя – голяма част от 

тях неподдържани и нуждаещи се от обновяване. 

Изнасят се главно култивирани и диворастящи билки и гъби. През последните 

години се наблюдава засилен интерес към засяването на площи за култивирано 

отглеждане на билки (маточина, лавандула, мента и др.) и горски плодове. Почвите в 

общината са подходящи за такива култури и развитието на този вид бизнес трябва да 

бъде поощрявано чрез подходящи форми. 

На територията на общината функционират: 

 ПЗК „Рудановски – 2” с.Константин. 

В момента не развива селскостопанска дейност, а само търговска. 

 „Сортоизпитване – Елена” ООД. Произвежда разсад от арония (Aronia 

melanocarpa), плодове от  арония, оказва селскостопански консултации и извършва 

сортоизпитване. 

Изводи: 

1. На базата на гореизложените данни може да се заключи, че в общината трябва 

да бъдат увеличени главно площите от традиционно отглежданите култури,  като 

производителите се стимулират да се пренасочват  към въвеждането в своята дейност 
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на нетрадиционни за региона култури – билки, плодове и др. Полезно би било да се 

създаде разсадник, в който на място в района да се отглежда посадъчен материал за 

създаването на нови площи с трайни насаждения от сливи, ябълки, вишни, череши, 

малини, касис, арония, къпини, ягоди и др. По такъв начин  ще се подобри сортовата 

структура и ще осигури производство на сертифициран посадъчен материал; 2. 

Необходима е нова териториална организация на инфраструктурата в земеделието. 

Досега съществуващата производствена структура следва да бъде усъвършенствана и 

развита в посока към изграждане на агро- и зоо- станции, нова система от субекти, 

които да търгуват със земеделската продукция. По този начин ще се създават 

предпоставки за развитие на модерно земеделие; 

3. Необходимо е да се създадат оптимални условия за пълно усвояване на 

потенциала на земеделските земи чрез: 

 • Разработване на ограничители за максимално опазване на земеделските 

земи по предназначение; 

 • Преоценка на застроителните планове на селата с оглед 

удовлетворяване на земеделските стопани; 

 • Подобряване на инфраструктурата и обществения транспорт с цел 

подобряване  достъпа до земеделските райони; 

4. Поставяне на животновъдството в центъра на вниманието на ръководството на 

общината, като приоритет в аграрния сектор – овцевъдство, говедовъдство и отчасти – 

свиневъдство и птицевъдство; 

5. Да се стимулира населението от общината за развитие на пчеларството, 

зайцевъдството, бубарството, рибовъдството и коневъдството. 

 

Перспективи за развитие на селското стопанство в общината: 

1. Възстановяване и увеличаване площите на трайните насаждения;  

2. Култивирано отглеждане на гъби, билки и горски плодове;  

3. Създаване на селски сдружения и фамилни ферми за екологично 

животновъдство.  
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2.2.3. Тенденции в развитието на горското и ловното стопанство 

На територията на община Елена има две държавни лесничейства: ДЛ "Елена" и 

ДЛ "Буйновци", които се намират съответно в град Елена и в село Буйновци. Най-

високата точка на гората е под връх Чумерна - около 1500 м.н.в., а най- ниската - при 

излизането на река Еленска от общината - 100 м. Тези големи различия в надморската 

височина обуславят разнообразния релеф на територията на общината. Най-южната 

част е с ясно изразен планински характер, теренът е стръмен и много стръмен, силно 

пресечен от дълбоко врязани долове и потоци. В северната част той е типично 

хълмисто-предпланински, като на места наклоните са минимални, характерни за 

равнинните терени. 

Условията за развитие на горскостопанска дейност в община Елена са особено 

благоприятни: наличие на значителни горски запаси, традиции в ползването на горско-

дървесния фонд и дивеча, подходящи терени за възпроизводство на горското богатство 

и т.н. На територията на общината Функциониращите две горски стопанства на 

територията на община Елена стопанисват горското богатство по северните склонове 

на Елено-Твърдишката част на Стара планина. 

Добива се предимно широколистна дървесина – най-вече бук и в по-малки 

количества  дъб, габър и др. Изкуствено създадените иглолистни насаждения са 

източник на иглолистна дървесина, но все още нейният относителен дял е нисък. 

Запасите от дървесина в общината са силно намалени и трябва много внимателно да се 

ползват. Превес би следвало да се дава на отгледните сечи, на залесяването, на 

подмяната на издънковите гори, на охраната на горското богатство и дивеча. 

Територията на община Елена попада в границите на долния равнинно-хълмист 

и предпланински пояс на дъбовите гори и средния пояс на  буковите и иглолистните 

гори. Разпределението на територията по видове гори е както следва: иглолистни- 15%, 

широколистни високостъблени - 22%, за реконструкция - 28%; издънкови за 

превръщане в семенни- 30%; нискостъблени- 5%. 

В общината са разпространени следните естествено растящи дървесни видове: 

бук, габър, благун, зимен дъб, цер, келяв габър, липа и др. Като спътници в 

насажденията участват и череша, бряст, явор, шестил, ясен, брекиня, трепетлика и др. В 

резултат на залесителната дейност на държавните лесничейства са създадени и се 

развиват успешно култури от иглолистни дървесни видове, като бял бор, чер бор, 

смърч, ела и др. По изкуствен път на територията на общината са внесени и се развиват 
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добре нетипични за района видове, като веймутов бор, дугласка и червен дъб, които 

допринасят за видовото разнообразие в района. 

Ежегодно се провеждат залесителни мероприятия. Видовете, които се използват 

за залесяване, са предимно широколистни - местни видове дъб (зимен дъб, благун, цер), 

смесени с различните видове липи, бук, акация и др. От иглолистните видове се 

използва предимно черния бор, а там където месторастенията са подходящи - бял бор и 

дугласка. 

На територията на община Елена има два резервата - “Бяла крава” и "Хайдушки 

чукар" . Те са обявени с цел съхраняване девствения характер на вековните букови 

гори. Резерватите са бисери от зелената огърлица на Еленския Балкан. С изключение на 

величествените скални образувания, върху 99% от площта им се е разляло зелено море 

от вековни букови гори. 

Съгласно ловно-стопанското райониране на България, южната част на община 

Елена попада в района на Средна Стара планина от Старопланинската област, а 

северната част - в средния район на Предбалкана. Разнообразието в орографията на 

терена, съчетано с варирането на климата и голямата лесистост са предпоставка за 

благоприятните екологични условия, които обуславят видовото богатство на дивеча в 

района. Местообитанията в Стара планина са типично едродивечови. Богатата 

хранителна и защитна база дава възможност за целогодишно наличие на богат и 

разнообразен дивеч. Най-често тук се срещат дивата свиня, сърната и благородният 

елен, чиито запаси за съжаление през последните години сериозно намаляват, за което 

“способства” както бракониерството, така също намалените грижи от страна на ловните 

дружинки и оторизираните органи, увеличеният брой на хищниците, навлизането в 

ловните полета на нови “собственици” и т.н.  

Местообитанията в по-ниските части на Предбалкана са предимно дребно-

дивечови, на места с благоприятни условия за развъждане и на едър дивеч. Най-често в 

този район се срещат заек, фазан, яребица, гургулица, но значителната лесистост и 

верижното свързване на горските комплекси предоставят благоприятни условия за 

развъждане и на дивата свиня и сърната. По време на зимния прелет по главните речни 

течения се срещат диви патици, а понякога и диви гъски. 

Изводи: 

* Дървесният запас в горите от Община Елена нараства слабо, но за сметка на 

това се концентрира в по-младите насаждения. Напоследък са забранени голите сечи в 
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страната, включително и в Еленския район. Преобладават отгледните сечи, а от 

главните сечи – краткосрочната постепенна сеч. Във връзка със спирането на голите 

сечи намаляха и площите, които се залесяват ежегодно. Разчита се все повече на 

естественото възобновяване на насажденията. От добитата дървесина все по-голям дял 

има технологичната и дървата за огрев, намалява дела на едрата строителна дървесина 

– трупите за фурнир, шпертплат и за бичене. През последното десетилетие, във връзка с 

развитието на частния бизнес, се увеличи значително броят на дървопреработвателните 

цехове, използващи предимно едра строителна дървесина. 

* През последните две години се активизира събирането на билки и гъби, които 

представляват интерес както за вътрешни, така и за външни потребители. Този вид 

бизнес има добро бъдеще, като се има пред вид голямото количество от билки и гъби 

през пролетния, летния и есенния сезон. Подходящите природни условия (климат и 

релеф) гарантират достатъчно суровина, която може да бъде преработвана и в цехове на 

територията на общината. 

• Ловното и рибното стопанство със своите бази и дългогодишни традиции на 

територията на общината могат да окажат силно влияние върху развитието на туризма. 

За целта е необходимо да се разработи цялостна стратегия за опазване и увеличаване на 

дивечовите запаси на територията на общината. 

• Проблем е недостигът на едра строителна дървесина за фирмите от 

дървообработващата промишленост, което от една страна препятства тяхната работа, а 

от друга – застрашава все по-намаляващите запаси. 

• Нараства делът на добитата технологична дървесина – потенциал за развитие 

на целулозната промишленост, но с това се забява възстановяването на горските 

ресурси. 

• Наличие на големи находища на билки и гъби – потенциал за развитие на 

билкарството и гъбарството като алтернативен поминък в планинските и 

полупланинските райони на общината, който следва да се стимулира, но така също да 

бъде регламентиран и контролиран. 
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2.2.4. Търговията е отрасъл който е много добре развит на територията на 

общината. Търговската дейност в община Елена се осъществява от еднолични 

търговци-собственици на малки търговски обекти. Общият брой магазини е 109. 

Разпокъсаността на търговската мрежа не дава възможност за предоставяне на 

търговски услуги с високо качество. 

Брой магазини за продажба на дребно – 109. 

 

2.2.5.  Развитие на туризма 

Наченки на организирано туристическо и спортно движение в Еленския край се 

забелязват още в първите години след Освобождението. Не е случаен фактът, че на 

първия призив, отправен от Алеко Константинов за изкачване на Черни връх на 

22.08.1895 година, от тристата ентусиасти, учредители на Български туристически 

клуб, седем са били еленчани. Затова съвсем естествено на 14 юни 1901 година се 

създава Туристическо дружество "Чумерна", първото в търновския регион и шестото в 

страната. 

Правителството е обявило туризма като приоритетен сектор (един от петте 

водещи отрасла), което е видно и от предприетите вече действия в тази насока - 

изготвянето на глобална национална стратегия с добра маркетингова политика. Тя ще 

наблегне върху изграждането на национална система за информация и резервации. 

Спецификата на дейността в туристическия сектор като цяло определя малките и 

средни предприятия като основни звена, върху които тази система може да стъпи. 

Поради това тяхното стимулиране, както и насърчаването на иновационни практики и 

създаването на устойчиви модели на партньорства са сред приоритетите на редица 

национални институции и чуждестранни донори. Потенциалът, предлаган от малките и 

средни предприятия е отчетен и на местно ниво от страна на община Елена. 

Общината залага основно на културно-познавателния туризъм, а през 

последните няколко години на селския и алтернативен туризъм. Маркетинговата 

стратегия на община Елена обаче трябва да бъде значително подобрена както на 

домашния, така и на международния пазар, за да отговори адекватно на промените, 

извършени вече в инфраструктурата, и по-конкретно от страна на частната инициатива. 

Отделен факт е разликата в цените за българи и чужденци при едно и също 

качество и количество на предлаганите услуги, която продължава да шокира 

чуждестранния турист и ни най-малко не стимулира неговото повторно идване в 

региона. 
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Традиционен център на екотуризма в района е град Елена, като дейността на 

местните институции и предприятия е ориентирана основно в тази насока. По този 

начин са открити и допълнителни източници за финансиране. Така в ход в момента са 

два проекта - "Модернизиране на формите на екотуризъм по маршрута Елена - 

Мийковци - връх Чумерна" и "Парк Калето - зеленият облик на Елена". 

Община Елена е привлекателно и предпочитано място за отдих и туризъм. 

Разполага със следните обекти за настаняване, предлагащи хотелски услуги: 

 Комплекс ханче "Боаза", град Елена;  

 Хотелски комплекс "Елена" хотелът има 18 стаи с по 2 легла, 15 стаи с по 3 

легла, 16 стаи с по 4 легла и 1 апартамент. Разполага с фитнес и конферентна зала; 

 Семеен хотел "Централ". Хотелът има 10 стаи по 2 легла и два апартамента за 4 

човека. Разполага с открит басейн, фитнес, сауна, зала за семинари. 

 Почивна станция. Стаите са с по четири и шест легла, всяка със собствен 

санитарен възел.Станцията разполага със столова и кухня. Предоставя се ски 

оборудване. Намира се в село Мийковци; 

 Хотел "Перун", град Елена; 

 Хижа "Чумерна" - Намира се в Централна Стара планина на 35 километра южно 

от град Елена и на 27 километра северно от град Твърдица. Хижата разполага с 80 легла 

в стаи по 2,3 и 4, етажни санитарни възли, туристическа столова, ски гардероб със 100 

чифта ски. Околностите предлагат възможност за туризъм, ски спорт и спортно 

ориентиране.  

 Хижа "Буковец" - Намира се в Централна Стара планина, в прохода Твърдица-

Елена,  на 23 километра южно от град Елена и на 17 километра северно от град 

Твърдица. Хижата разполага с 65 места в стаи с 2,3 до 8 легла и 3 апартамента, 

туристическа столова, ски гардероб и спортна площадка. Околностите предлагат 

възможност за туризъм, ски ориентиране, скално катерене и пещерно дело.  

 Туристическа спалня "Д-р Христо Момчилов". Намира се в центъра на град 

Елена. Разполага с 43 места в стаи с 2,3 до 6 легла, два апартамента и туристическа 

столова. В близост има басейн и възможност за туризъм, спортно ориентиране, скално 

катерене по изкуствена стена и посещение на музеи.  

Вида на обекта, капацитета и местонахождението са отразени в следващите 

таблица: 

Таблица 22. Обекти за настаняване – капацитет и местонахождение 
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№по 

ред  
Вид на обекта  

Капацитет 

легла  
Местонахождение  

1  Хотел"Елена" **  120  гр. Елена,ул."Ил,Макариополски" 

№1  

2  Семеен хотел 

"Централ"**  

24  гр. Елена, ул."Ст.Михайловски" №4  

3 Бунгала **  8  с. Стойчевци  

4 Бунгала **  8  с. Шилковци  

5 Костадиновите къщи ***  18  Гр.Елена, ул.”Чукани” 

6 Къща „Пъргавелови” *  11  с.Яковци № 19 

7 Самостоятелни стаи „В 

Калевата къща*  

10  гр. Елена, ул."Хаджи Сергей" № 2  

8  Самостоятелни стаи 

„Хъшове” **   

10  гр. Елена, ул."В. Левски" № 5 А  

9 Къща „Криси” * 6 С. Вълчевци  

10 Бунгала ** 16 С.Чакали  

11  Семеен хотел „Тара”** 14 гр. Елена, ул."Ст.Михайловски" №1 

12  Къща "Дядовата Къща" 

** 

5 гр. Елена, ул."Г. Сава Раковски" 

№18 

13 Къща „Рай” ** 8 С.Палици № 13 

14 Къща „Янакиеви” * 6 С. Баевци  

15 Къща „Двете реки” ** 13 с. Мийковци 

16 Семеен хотел 

”Трухчеви” ** 

30 С. Вълчевци  

16 Къща „Марянската 

къща” ** 

8 С.Марян № 47 

18 Жидовската къща ** 7 С. Търкашени № 29 

19 Къща „Слънчево утро” 

** 

8 С. Търкашени № 8 

20 Къща „Райски кът” ** 15 С. Багалевци № 4  

21 Къща „Ханче Яковци” 

***  

14 С. Яковци № 10  

 

22 Самостоятелни стаи 

„Импресия” *** 

3 гр. Елена,ул."Ил,Макариополски" № 

11 

23 Почивна станция **  99  с. Мийковци  

24 Самостоятелни стаи  „В 

къща Костови” ** 

6  с. Мийковци № 32 

25 Къща „Сестри 

Трифонови” ** 

8 С.Махалници № 1  
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26 Самостоятелни стаи 

”Жорела”   ** 

8 С.Търкашени № 15 

27 Къща „Ивелина” * 6 Гр.Елена, ул.”Чукани”  

28 Къща „баба Дана” ** 7 Гр.Елена, ул.”Килъжевци” № 8 

29 Самостоятелни стаи 

„Високата порта” * 

6 С. Багалевци  

29 Къща „Перуника” ** 6 С. Каменари № 73  

30 Коевата къща ** 4 С. Блъсковци  

31 Къща Кандафери **  8  с. Мийковци  

32 „Терзиевата къща” *** 6 С. Донковци  

33 Самостоятелни стаи  

„Семейство Стоянови**  

5   Гр.Елена,  ул. Майтанци № 10 

34 Къща "Дядовата Къща" 

**  

12  с. Руховци № 72 

35 Самостоятелни стаи „В 

Йорданова къща” ** 

7 С. Буйновци  № 37 

36 Самостоятелни стаи „В 

Багадасаровата къща” ** 

8 С. Блъсковци № 26 

37 Мамината къща * 6 С. Руховци № 174 

38 Самостоятелни стаи 

„При Машко” ** 

7 Гр.Eлена, ул.”Шейтани” № 29 

39 Семеен хотел „ Пристан 

в планината” *** 

18 С. Шилковци  

40 Семеен хотел „Свети 

Георги” ** 

15 Гр.Елена, ул.”Чукани” № 15  

41 Къща”Старата къща” ** 14 С. Баевци № 23 

42 Семеен хотел *** 30 С. Костел 

43 Самостоятелни стаи * 6  С. Баевци 

44 Къща „Свети павлос” 

*** 

16 гр. Елена, ул..”Оборище” № 28  

45 Самостоятелни стаи „В 

Даневата къща”  ** 

10 С. Яковци  

46 Къщи „Елица” ***  23  С. Средни колиби 

47 Самостоятелни стаи „В 

Калевата къща” * 

10 Гр.Елена, ул.” Х.. Сергей” № 2  

48 Самостоятелни стаи 

„Стефани” * 

6 Гр.Елена, ул.”П. Ю. Тодоров” 12 

49  Самостоятелни стаи 

„Равеста” ** 

9 С. Руховци № 169 
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50 Семеен хотел „Усоето” 

*** 

56 Гр.Елена, ул.”Шейтани” № 13 

51 Йовчевата къща*** 10 Гр.Елена, ул.”Килъжевци” № 10 

52  Къщи „Еленски ритон” 

*** 

40 С. Средни колиби  

53 Самостоятелни стаи „ В 

Разсукановата къща” ** 

6 Гр. Елена, ул.”С. Катрафилов” № 36 

54 Къщи „Буйновски 

ливади *** 

20 С. Буйновци  

55 Самостоятелни стаи 

„Рувена” ** 

7  Гр.Елена, ул.”Чучур” №18 

56 Самостоятелни стаи „В 

Минчевата къща” *** 

8 Гр.Елена, ул.”Шейтани” № 26 

57 Хотел „Елени палас” * 55 Гр. Елена, ул.”Ив. Кирилов” № 6 

58 Хотел "Ханче Боаза" ** 52  на 7 км. северно от гр.Елена  

 

 

Обектите за хранене, тяхното местонахождение и капацитет са както следва: 

 

Таблица 23. Обекти за хранене, местонахождение и капацитет 
 

Вид на обекта Местонахождение Капацитет 

на 

закрито 

на 

открито 

Ресторант"Елена" **  гр.Елена, ул."Ил. Макариополски" № 1  100  20  

Бирария "Елена" **  гр.Елена, ул."Ил. Макариополски" № 1  30  24  

Механа "Национал" **  гр.Елена , ул."Ил. Макариополски" № 

32  

50  60  

Механа "Кюшето" **  гр.Елена, ул."Й. Йосиф Брадати" № 11  20  5  

Механа "Трухчев" **  гр.Елена, ул."Ив. Кирилов" № 4  20  -  

Механа „Рай” ** Гр. Елена, ул.”Д-р Хр. Момчилов” № 2 50 50 

Механа „Усоето” ** Гр. Елена, ул.”Шейтани” № 13 50 40 

Снек – бар ** С. Чакали  20 10 

Пицария „Елена” * Гр. Елена, пл. „Хр. Ботев”  20 50 

Снек – бар ** С. Шилковци  28 30 

Снек-бар ** Гр.Елена, ул.”Чукани” № 38 24 50 

Ресторант ** С. Костел  60 - 

Снек – бар „Чучур” ** Гр.Елена, ул.”Чучур” № 1 Б  38  

Ресторант „Еленски 

ритон” ** 

С. Средни колиби  58 64 

Снек – бар „ Агънцето” 

**  

гр.Елена, ул."Й. Йосиф Брадати" № 13 20  16 
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Ресторант „Елени 

палас” ** 

Гр.Елена, ул.”Ив. Кирилов” № 6 80 20 

Снек – бар „Стария 

дъб” * 

Гр.Елена, ул.”Синджирци” 30 20 

 

На 25 обекта за настаняване с над 200 легла предстои категоризация. На 

територията на ДЛ - Елена и ДЛ - Буйновци се предлага ловен туризъм. 

 

 

За да се развива в бъдеще като приоритетен отрасъл е необходимо: 

1. Наличието на донори (особено международни) и подходящи програми за 

финансиране. 

2. Съществуване и предаване на кnow-how в дадената сфера от вече установени 

подобни практики в други региони. 

3. Следване на европейските модели и прилагане на европейските стандарти. 

4. Работа в партньорства - позволява по-широк кръг дейности да бъдат покрити и 

по-голямо количество интелектуален потенциал да бъде включен. 

5. Наличието на кадри и специалисти. 

6. Отвореност към иновации - В периода на присъединяване към Европа иновации 

е ключова дума. Отвореността на Община Елена към иновации ще донесе част от 

необходимите ресурси за развитие на отрасъла. 

7. Постигане на високо качество на услугите и конкурентоспособност на продукта. 

Непосредствената близост на района до Стара планина, планинският въздух, 

природните дадености правят общината привлекателно място за туризъм. Въпреки 

уникалните дадености развитието на туризма не е на ниво, нито в количествено, нито в 

качествено отношение. Независимо от потенциалните възможности туристическата 

дейност на територията няма значителен принос в икономическото и социално 

развитие на общината. Основните проблеми са труден транспортен достъп през зимния 

период до значимите туристически обекти; не са разработени и рекламирани 

възможностите на летния туристически сезон; инфраструктурни проблеми. Четирите  

общини - Горна Оряховица, Лясковец и Златарица и Елена, предвиждат разработване 

на проект за алтернативен туризъм и атракция "Ретровлак" с реализирането на който 

ще се запази железопътната линия и динамизира икономическото развитие на района. 

При определянето на стратегическите цели и насоки за развитието на община Елена 

приоритетно място заема екотуризмът.  
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На територията на екорегиона съществуват множество маршрути и екопътеки, 

като постоянно се създават и нови. Има множество добри примери за създаването и 

поддържането на туристическа маркировка. Разработени са и се използват маршрути за 

пешеходен туризъм, велосипеден туризъм, конни маршрути, които често се съчетават. 

Има обучени водачи. 

За да се постигне устойчиво икономическо развитие, което ще доведе до 

увеличаване на заетостта, е необходимо да се повиши квалификацията на заетите в 

отрасъла и качеството на туристическите услуги, да се разнообразят предлаганите 

туристически продукти. Да се постигне икономическо развитие на културното 

историческото наследство за целите на туризма. 

Запазен знак на общината са възрожденските архитектурни ансамбли в Елена, 

Архитектурно–историческите резервати от възрожденски къщи, манастирите и 

църквите в района на Елена и другите населени места от общината, несъмнено 

придават привлекателност и нареждат района сред центровете на българското 

просвещение и култура от епохата на Възраждането. Несъмнено тук е Балканската 

Света гора . Архитектурните ансамбли със своите възрожденски паметници на 

културата, много от които с национално значение придават допълнителна уникалност и 

очарование на екорегиона. 

Неправителствени организации 

Неправителствени организации в община Елена са следните: 

 Сдружение " Защита интересите на гражданите от община Елена"; 

 Сдружение  “Гражданско общество”. 

 

От извършения анализ могат да се направят следните изводи: 

1. В икономическата сфера: 

Бившите големи предприятия, основно осигурявали доскоро работни места, 

изпитват сериозни затруднения при преминаването им към работа в условията на 

пазарна икономика и конкуренция. Като резултат от това се наблюдава тенденция на 

увеличаване на безработицата, ограничени бюджетни приходи и миграция на 

населението, особено в по-младата му част, в посока към по-големите градове и 

чужбина. Работоспособни се оказват малките предприятия, работещи в областта на 

леката и хранително-вкусовата промишленост. Селското стопанство съществува главно 

под формата на лични стопанства 
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3. Човешки ресурси и развитие на социалния сектор 

3.1. Безработица  

В последно време безработицата се задържа трайно на ниво под 20 %. Най-

много са безработните във възрастовата група 30-44 години, с основно или по-ниско 

образование, главно сред малцинствата. Те разчитат главно на събиране на 

диворастящи билки и гъби, както и на ангажиране в програмите за временна трудова 

заетост. 

В заключение може да се каже, че увеличението на заетите може да бъде в 

резултат на различни програми и мерки за обучение и заетост, което ще доведе до: 

 Снижаване равнището на безработицата ; 

 Намаление на броя на регистрираните безработни лица; 

 Намаление на регистрираните безработни лица без професия; 

 Намаление на продължително безработните лица; 

 Увеличение на устроени на работа безработни лица от рискови групи; 

 Намаляване на натиска на трудовия пазар. 

Ако проследим тенденциите на безработицата по възрастов признак, 

регистрираните безработни и равнището на безработица сред населението до 29-

годишна възраст в следващата таблица, ще установим следното: 

 

Таблица 26. Регистрирани безработни лица и равнище на безработицата за 2005-

2007 година 

 

Период Регистрирани безработни лица 

 

Равнище на 

безработица 

С продължителност 

на регистрацията 

повече от 1 година Общо До 29-годишна 

възраст 

2005 1040 265 20,03 781 

2006 901 186 17,34 631 

2007 624 95 12,01 389 

 

 За анализирания период безработицата значително спада – в края на 2007 година 

общо безработните са с 416 по-малко в сравнение с 2005 година; 

 Безработните до 29-годишна възраст са по-малко през 2007 година в сравнение с 

2005 година със 170 души; 

 Регистрираните безработни с продължителност повече от една година намаляват 

с 392 души. 
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В резултат от извършения анализ могат да се формулират следните няколко 

извода: 

а) положителна тенденция е, че коефициентът на заетост нараства, а 

коефициентът на безработицата – намалява; 

б) сред безработните преобладават жените и младежите, както и тези с основно и 

по-ниско образование; 

в) различните форми за осигуряване на временна заетост създават добри 

възможности за осигуряване на доходи на част от населението; 

г) особено високо е нивото на безработицата сред ромската общност. 

Осигуряването на заетост в Община Елена и трайното намаляване на 

безработицата може да се постигне чрез следните насоки, а именно: 

 Разкриване на работни места и предприемачество; 

 Насърчаване адаптивността и мобилността на пазара на труда; 

 Насърчаване развитието на човешкия капитал и ученето през целия живот; 

 Насърчаване на интеграцията и борба с дискриминацията на хората с 

неравностойно положение на пазара на труда; 

 Действия за намаляване на регионалните различия в заетостта, 

 

 Подобряване на качествените характеристики на работната сила и повишаване 

на производителността на труда; 

 Постигане на социална кохезия и реинтегриране на уязвимите социални групи, 

които са с най-малки шансове за участие и реализиране на трудовия пазар. 

 Коефициент на икономическата активност 

Икономически активното население в община Елена е 5193 души. От тях 

работещи са 32,5 %, а регистрираните безработни са 24,2 %. Високата степен на 

безработица принуждава голям брой хора да търсят работа в други населени места 

извън пределите на общината. 

 Бюджет 

Анализът на приходите  в община Елена от 2003 г. до 2006 г. показва непрекъснат ръст 

на приходите, като през 2005 г. увеличението е с над 143% в сравнение с 2003 г. Най-

малко приходи е имала общината през 2003 г.   
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Таблица 27. Общо приходи (хил. лв.) 

 
  2003 2004 2005 2006 

ОБЩО ПРИХОДИ 4 281,1 4 826,4 6 140,4 6 070,2 

В т.ч. общински дейности 1 303,1 2 003,2 3 544,6 2 951,5 

Дял на приходите от общински 

дейности в общите приходи 30,4% 41,5% 

 

57,7% 
 

48,6% 

Анализът на разходите за  периода от 2003 до 2006 г. показва, че разходите са се 

увеличили със 142%, като най-ниски са били отново през 2003 г. 

Таблица 28. Общо разходи (хил. лв.) 

 

 2003 2004 2005 2006 

ОБЩО РАЗХОДИ 4 281,1 4 826,4 6 140,4 6 070,2 

В т.ч. общински дейности 1 303,1 1 974,8 3 522,1 2 921,0 

Дял на разходите 

за общински дейности в общите 

разходи 

30,4% 40,9% 57,4% 48,1% 

 

Данъчните приходи през 2006 г. са били със 112,6% по-високи, отколкото през 

2005 г. и заемат дял от 3,2% в структурата на приходите. През същата 2006 година 

общият размер на приходите бележи увеличение със 141,8%, съпоставени със 2003 г. 

Размерът на субсидиите от държавния бюджет  нараснал.  През 2006 г. 

увеличението е било с над 172,9% в сравнение с 2003 г., а делът на субсидиите е бил 

71% от всички приходи. 

Таблица 29. Структура на приходите 

  

 Хил. лв. 

2003  2004  2005 2006 

 

като 

%  като % 

 като 

% 

 

като % 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  858,8 20,1 210,4 4,4  173,9 2,8  195,9 3,2 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  442,2 10,3 1 191,3 24,7 579,9 9,4  505,4 8,3 

СУБСИДИИ ОТ 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 
2 494,5 58,3 3 051,9 63,2 3 174,6 51,7 4 312,6 71,0 

ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА 

БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ 

СМЕТКИ 

571,5 13,3 878,2 18,2 1 778,8 29,0 1 265,2 20,8 

ФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЕФИЦИТА/ 

ИЗЛИШЪКА 

-85,9 -2,0 -505,4 -10,5 433,2 7.1 -208,9 -3.3 

ОБЩО ПРИХОДИ 4 281,1 100 4 826,4 100 6 140,4 100 6 070,2 100 

Неданъчните приходи от 10,3% през 2003 г. са се увеличили на 24,7% през 2004 

г. Забелязва с спад в неданъчните приходи през 2005 г. и 2006 г. 
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В структурата на разходите по функции са видни следните тенденции: 

В абсолютна стойност разходите за образование през 2006 г. са се увеличили с 

13,8% в сравнение с 2003 г., но в същото време делът им в общите разходи е спаднал с 

6,6%. През периода 2003 – 2006 г. най-голям е дела на разходите за образование. За 

здравеопазване през 2006 г. са отделени 2% от общите разходи. За социално 

осигуряване, подпомагане и грижи от 13,2% през 2003 г. разходите през 2006 г. са 

15,2%. Разходите в БКС от 13,1% през 2003 г. нарастват до 35,8% през 2005 г., а през 

2006 г. са 20,5% от всички разходи. 

 

Таблица 30. Структура на разходите по функции 

  

Хил. лв. 

2003 2004 2005 2006 

 %  %  %  % 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 444,1 33,7 1 452,5 30,1 1 463,1 23,8 1 643,4 27,1 

ЗДРАВЕ-

ОПАЗВАНЕ 
554,0 12,9 70,4 1,5  122,4   2,0  117,5  2,0 

СОЦИАЛНО 

ОСИГУРЯВАНЕ И 

ПОДПОМАГАНЕ 

559,9 13,2 926,7 19,2 763,4 12,4 924,3 15,2 

БКС 560,1 13,1 1 253,0 25,9 2 195,4 35,8 1 246,0 20,5 

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ 
588,0 13,7 558,8 11,6 726,7 11,8  895,0 14,7 

ПОЧИВНО ДЕЛО, 

СПОРТ И 

КУЛТУРА 

207,1 4,8 176,8 3,7 268,1 4,4 363,0 6,0 

ДРУГИ /ОТБРАНА 

И СИГУРНОСТ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ/ 

367,9  8,6 388,2 8,0 601,3 9,8  881,0 14,5 

ОБЩО РАЗХОДИ 4 281,1 100 4 826,4 100 6 140,4 100 6 070,2 100 

Капиталовите разходи нарастват и през 2006 г. са били с 257,1% по-големи, 

отколкото през 2003 г.  През 2003 г. капиталовите разходи са 847,7 хил.лв. През 2004 

тези разходи са възлизали на 1 162,5 хил. лв., а  2005 е годината с най-виски капиталови 

разходи 2 350,8 хил.лв. През 2006 г. капиталовите разходи бележат лек спад и са 2 058,2 

хил.лв. 
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Таблица 31. Капиталови разходи (хил. лв.) 

Финансиране 2003 2004 2005 2006 

Бюджетно 

финансиране 

Бюджет 783,4  1 056,4  2 346,4 2014,2 

В Т.Ч. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИЯ 

ЗА КР 

758,9 314,0 812,9 963,1 

Извънбюджет

но  

финансиране 

Фонд 

"Инвестиции и 

ДМА" 91% 

53,7  101,1  3,5 42,2 

Фонд 

"Приватиза-

ция" 9% 

10,6  5,0  0,9 1,8 

Общо за годината 847,7  1 162,5  2 350,8 2 058,2 

Следва да се подчертае високата активност на общината при откриването на 

допълнителни източници за финансиране на капиталовите разходи. Външните 

източници на финансиране на капиталовите разходи  в бъдеще биха могли да осигурят 

значителен дял от капиталовите разходи на общината и да намалят процента на 

влаганите бюджетни средства. 

 

3. Инвестиционни финансови ресурси на общината 

Основен източник на средства за инвестиции в община Елена са целевите 

субсидии от републиканския бюджет и средствата от фонд “Приватизация”. 

Инвестиционните средства са насочени предимно към териториалното развитие, най-

вече за поддържане на техническата и социалната инфраструктура. Липсата на 

достатъчно инвестиционни средства не позволява общината да заделя необходимите 

инвестиционни разходи за здравеопазването, социалните грижи и образованието, чиито 

материално-техническа база е крайно недостатъчна и в лошо състояние. С други думи, 

ограничените инвестиционни финансови ресурси не позволяват да се създадат реални 

възможности за насочване на значителни средства за извършване на по-сериозни 

капиталови разходи. 

Със средства от целевата субсидия от републиканския бюджет се финансират 

мероприятия за придобиване на материални дълготрайни активи,  за екологични обекти 

и др. При изразходване на инвестиционните финансови ресурси, получени от общината 

като целеви субсидии, те се разпределят между делегираните държавни дейности и 

местните дейности в съотношение 60% към 40 %, с изключение на средствата, 

насочени към осъществяването на местни екологични проекти. Общината полага 
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усилия, за да осигури инвестиционни средства от собствени източници – местни 

данъци, такси и други не данъчни приходи.  

 

4. Насоки за бъдещо развитие развитие на общинските финанси 

Насоките за развитие на общинските финанси до голяма степен зависят от 

общото икономическо и социално развитие на страната, защото именно държавата е 

тази, която определя обхвата на местните отговорности. Тя прехвърля на общините 

задълженията за предоставяне на права за определяне и осигуряване на публични 

услуги, които да задоволяват потребностите на живеещите в съответната община. Част 

от тях имат задължителен характер за общината и задоволяват нуждите на нейните 

жители. Такива са образованието, част от здравеопазването, социалното подпомагане и 

др. Тук дейността на общината трябва да бъде насочена към подобряване на 

организацията и управлението на финансовите средства и към засилване на 

финансовата дисциплина в бюджетните дейности и получаването на достатъчно 

средства за издръжката им от републиканския бюджет. 

Голяма част от услугите, предоставяни от общината, подлежат на заплащане под 

формата на такси. Приходите от тях, обаче, в много малка степен покриват разходите за 

предоставяне на съответната услуга. Затова дейността на общинската администрация 

трябва да бъде насочена към възможно най-точно определяне на съответните такси. 

Първа стъпка в това отношение е необходимостта от въвеждане на местна методика за 

калкулиране на пълните разходи за производство и предоставяне на съответните 

услуги, с цел подобряване на финансовата отчетност. 

Тъй като част от местните приходи се формира в резултат на дейности по 

стопанисване и продажба на общинско имущество, е необходимо да се работи за 

подобряване на финансовите условия за управление и стопанисване на общинската 

собственост. Необходимо е да се създадат условия за увеличаване приноса на 

общинските фирми в нарастването на бюджетните приходи чрез ефективно и гъвкаво 

управление на дейността им и преструктуриране на нерентабилните дейности, в това 

число и тяхната приватизация. 

Също така нужно е подобряване на оперативното ръководство и осигуряване на 

необходимите условия за ефективно събиране на приходите от общинската 

администрация и по-тясно взаимодействие с данъчна администрация във връзка със 

събираемостта на данъчните приходи. 
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За да се осигурят необходимите финансови средства за финансиране на 

присъщите на общината дейности, е необходимо да се създадат всички ефективно 

работещи предпоставки за развитие и утвърждаване на местното самоуправление в 

областта на финансите, за разширяване на автономността и самоиздръжката на община 

Елена. Това безспорно е свързано с: 

а) подобряването на организацията и управлението на финансовите ресурси чрез 

засилване на финансовата дисциплина в бюджетните дейности и заведения; 

б) подобряване на дейността по съставяне и приемане на общинския бюджет в 

съответствие с прогнозите за развитието на общината; 

в) създаване на по-добра нормативна основа за развитие на общинските 

финанси, за оптимизиране на размера на местните данъци и такси; 

г) създаване на благоприятни условия за увеличаване приноса на общинските 

фирми в нарастването на бюджетните приходи; 

д) разширяване на формите за финансиране на общинския бюджет чрез заеми от 

финансови институции, предприсъединителни фондове, емисии на ценни книжа и др.; 

е) подобряване на оперативното ръководство и осигуряване на необходимите 

условия за ефективно събиране на местните данъци и такси; 

 ж) подобряване на финансовите условия за управление и стопанисване на общинската 

собственост и др. 

 

 Образование  

На територията на общината има пет училища: едно начално, три основни (в 

селата) и едно средно общообразователно училище. Детските градини са пет, четири от 

които в селата и една детска ясла. 

 

Таблица 32. Основни показатели за детската ясла 
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Териториалното локализиране на училищата и детските градини по населени 

места е както следва: 

Таблица 33. Учебни заведения в община Елена 

Средно общообразователно училище "Иван Момчилов"  гр. Елена 

Начално училище "Иларион Макариополски" гр. Елена 

Основно училище "Христо Ботев"  с. Беброво 

Основно училище "Отец Паисий"  с. Константин 

Основно училище "Отец Паисий"  с. Майско 

Общински детски комплекс гр. Елена 

Целодневна детска градина "Радост"  гр. Елена 

Целодневна детска градина “Вяра, Надежда и Любов”  с. Беброво 

Целодневна детска градина “Щастливо детство”  с. Константин 

Целодневна детска градина Майско с. Майско 

Целодневна детска градина Палици с. Палици 

 

През учебната 2004/2005 г. учебният процес се осъществява от 142 души педагогически 

персонал, от които 101 са магистри с висше образование, а 13 са бакалаври и от 57 

души не педагогически персонал, от които 13 са с начално образование,а останалите са 

с висше, полувисше и средно образование. 

 

 

Таблица 34. Брой персонал, заети в обучението 
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В таблица 31 са дадени данни за броя на учениците, паралелките и равнището на 

пълняемост по училища и детски градини по учебни години. 

Таблица 35. Брой ученици и паралелки в училищата на територията на общината 

 

 

Данните сочат, че общо броят на учениците намалява през учебната 2004/2005 г 

спрямо 2000/2001  година със 104 ученика, а на децата в детските градини – с 9. 

Намалял и броят на учебните паралелки с 4, а броят на групите в детските градини е 

запазен (9 броя). Намалели са и паралелките в ОДК от 13 на 12, а на учениците в тях – 

от 253 на 172, т.е. с 81 деца. Много интензивно е намалението броя на учениците в НУ 

“Ил. Макариополски” – от 241 на 146 ученика. Единствено увеличение бележи броят на 

учениците в с. Константин от 169 на 187. В училището в с. Майско броят на учениците 

е запазен същият (170 ученика), но броят на паралелките е увеличен с една. 

Показателят за пълняемост на училищата общо за общината се запазва – 21 %, а на 

детските градини се увеличава незначително – от 22,7 % на 23,2 %. Намаление бележи 

този показател за училищата в града и в с. Майско. 
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В обобщен вид данните от таблица 31 са посочени в следващата таблица 32 на 

следващата страница. 

От извършения анализ могат да се направят следните изводи, касаещи 

състоянието на образованието в община Елена: 
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Таблица 36. Ученици, пълняемост, паралелки 

 

По учебни години 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Паралелки в 

училищата 

Пълни 47 50 50 54 54 51 

Маломерни 23 11 9 8 8 2 

Слети 4 0 0 0 0 4 

Общо 74 61 59 62 62 57 

Ученици  1354 1280 1249 1282 1275 1177 

Пълняемост  18,3 21 21,2 20,7 20,6 20.6 

Групи в 

детски 

градини 

Пълни 11 9 7 8 9 9 

Маломерни 1 0 1 0 0 0 

Общо 12 9 8 8 9 9 

Деца  268 204 203 195 194 209 

Пълняемост  22,3 22,7 25,4 24,4 22,4 23.2 

 

 В резултат на демографския срив през следващите години ще продължи да 

намалява броя на децата, подлежащи на задължително обучение, което ще  наложи 

преструктуриране на училищната мрежа; 

 Тенденциинте в развитието на образованието и създаването на средищни 

училища изисква осигуряване на транспорт на учениците до тези училища, което ще 

«натовари» още повече общинския бюджет; 

 Развитието на съвременните информационни технологии и на езиковото 

обучение налагат учебните заведения да се оборудват с необходимите технически 

средства; 

 Материално-техническата база на образованието е остаряла и амортизирана, 

поради което през следващите години ще са необходими значителни средства от 

общинския бюджет за нейното саниране и привеждането й в съвременен и подходяащ 

за нормално протичане на учебния процес вид.  

 

3.2. Здравно обслужване 

Здравеопазването е приоритет на общината. Във връзка със стартиралата през 

2000 година реформа в здравоопазването общинската болница, болничната 

поликлиника, стоматологичната поликлиника и зъботехническа лаборатория бяха 

преобразувани в еднолични дружества с ограничена отговорност. 

На територията на община Елена през периода 2000-2003 г. са  осъществявали 

дейност следните лечебни заведения: Многопрофилна болница за активно лечение – 
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“Д-р Димитър Моллов – Елена”, ЕООД; Филиал  на Център за спешна медицинска 

помощ – Велико Търново; Индивидуални практики за първична медицинска и 

стоматологична помощ; “Медицински център I – Елена”, ЕООД. 

 

Таблица 37. Регистрирани лечебни заведения за извънболнична помощ в община 

Елена през 2004 – 2007 г. 

 
Лечебни заведения по видове 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Индивидуални практики за първична 

медицинска помощ 

8 8 8 8 

Индивидуални практики за първична 

Стоматологична помощ 

6 6 6 6 

Индивидуални практики за специализирана 

медицинска помощ 

5 7 6 5 

Медицински център 1 1 1 1 

 

В общината като търговско дружество със 100% общинска собственост 

функционира многопрофилна болница за активно лечение. От единадесетте определени 

лекарски практики за първична медицинска помощ, осем са заети. Общината има 

осигурено оборудване за селските практики чрез заема на Министерството на 

здравеопазването от Световната банка.Съществуващите лечебни заведения за 

извънболнично лечение на гражданите са напълно достатъчни за задоволяване нуждите 

на населението от общината. 

Данните от следващите две таблици проследяват  осигуреността на 

многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Д. Моллов” с кадри с висша, 

полувисша и средна квалификация. За периода 2004-2007 г. броят на лекарите в 

болницата е намалял с един, а на служителите със степен специалист и със средно 

образование се е увеличил с един човек. 

 

Таблица 38. Кадрова обезпеченост на МБАЛ “Д-р Димитър Моллов” през 2004- 

2007 г. (лекари) 

Брой лекари по специалност 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Вътрешни болести 3 3 2 2 

Нефрология     

Детски болести 2 2 2 2 
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Хирургия 2 2 3 3 

Анестезиология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Акушерство и гинекология 2 2 2 2 

Нервни болести 1 1 1 1 

Образна диагностика 1 1 1 1 

Без специалност 1 1 1 1 

 Общо: 9,5 9,5 8,5 8,5 

 
Таблица 39. Кадрова обезпеченост на МБАЛ “Д-р Димитър Моллов” през 2004-

2007 г. (средни и полувисши кадри) 

 
Медицински персонал със средно 

медицинско образование и със 

степен “специалист” 

 

2004г. 

 

 

2005г. 

 

2006г. 

 

 

2007г. 

Фелдшери     

Акушерки 5 5 5 5 

Медицински сестри 24 23 24 24 

Клинични лаборанти 2 2 2 2 

Рентгенови лаборанти 1 1 1 1 

Други 1,5 1,5 1,5 21,5 

Общо: 32,5 32,5 33,5 33,5 

 

Още по-добра представа за това в каква степен са осигурени жителите на 

община Елена с медицински услуги дават данните от следващата таблица. 

 

Таблица 40. Показатели за осигуреност на населението с медицински персонал 

Показатели България СЦРайон Обл. В.Т-во Общ .Елена 

Леглови фонд на лечебните 

здравни заведения 

Медицински персонал на 1000 

жители 

Лекари на 1000 жители 

Стоматолози на 1000 жители 

Детски ясли – брой 

Места в детските ясли – брой 

Места в заведенията за 

социални грижи 

 

61000 

 

13,34 

3,31 

0,80 

630 

21174 

 

54529 

 

9461 

 

12,76 

3,08 

0,64 

98 

3552 

 

11335 

 

2341 

 

12,36 

8,90 

0,66 

24 

793 

 

3169 

 

60 

 

10,73 

2,48 

0,44 

1 

24 

 

155 
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Данните от горната таблица сочат, че община Елена притежава само 2,56 % от 

болничните легла на област Велико Търново, 3,03 % от местата в детските заведения и 

4,89 % от местата в заведенията за социални грижи, при 3,87 % от населението на 

областта, позволява да се заключи, че по тези показатели общината общо взето се 

вписва в параметрите на областните индикатори. 

По останалите показатели – медицински персонал на 100 души, лекари на 1000 

души и стоматолози на 1000 души – общината изостава, което не е добър атестат за 

обезпечеността на населението с медицински кадри, които да поддържат здравето на 

населението, при това в спокойна атмосфера и при високо качество на медицинските 

услуги. 

Освен посочените данни,  в Медицински център І – гр. Елена ООД работят още 

дванадесет души лекари професионалисти по съответните специалности и дванадесет 

души медицински персонал със средно медицинско образование. 

 

3.3. Домашен социален патронаж 

Социалният патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете, свързани с доставката на храна, подържане на хигиената, покупки и плащане 

на сметки. ДСП в град Елена е открит през 1985 година. Капацитетът е 100 души. 

Домашният патронаж обслужва град Елена и седем села. 

Разходите за дома през анализирания период се увеличават, броят на заетият 

персонал е непроменен, преобладават специалистите със средно образование. Броят на 

патронираните е намалял с 4 души. Таксата е относително ниска, около 25 лева 

месечно. 

 

Таблица 41. Дейност на Домашен социален патронаж 
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Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - село Илаков рът. В домът 

са настанени момичета и момчета с лека, средна и тежка степен на умствена 

изостаналост, на възраст от 3 до 18 години. Капацитетът на сградата е 55 места. 

Основната дейност е отглеждане и възпитаване на домуващите, интегриране в 

обществото, корекция на дефектите в психо-физическото развитие, повишаване нивото 

им на самостоятелно обслужване. 

 

Таблица 42. Брой домуващи, персонал и разходи на дома 

 

 

От извършения анализ могат да се направят следните изводи: 

1. Реформата в здравеопазването, провеждана на национално ниво, засяга пряко 

и здравния сектор в община Елена. 

2. Средствата, заделяни от общинския бюджет за здравеопазване, в абсолютна 

сума нарастват от 505 хил.лв. през 2001 г. на 554 хил.лв. през 2003 г., но в относителен 

дял в общия обем на разходите те намаляват от 16,5 % на 12,9 %. 

3. Осигуреността на населението с медицински персонал и болнични легла е 

по-ниска от тази в сравнение с областта и страната. 

 

3.4. Историческо и културно наследство 

Елена е един от малкото български градове, които са успели да съхранят 

значителна част от своето културно и архитектурно наследство, изразено както в 

големия брой сгради - паметници на културата от различни архитектурни периоди от 

историята на България, така и в архитектурата на улиците, с тяхното застрояване и 

настилка. 

Запазените сгради са групирани в няколко ансамбъла, в които единството се 

дължи както на еднаквостта във фасадните решения, така и на пълното подчиняваме 

застройката на отделните сгради на общия замисъл на улицата. 
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Първият ансамбъл от сгради е уреден в музеен комплекс "Даскалоливница", 

носещ името си от първото Еленско класно училище. В него са получили 

образованието си възрожденски деятели като П.Р. Славейков, Д. Чинтулов и др. 

В музейния комплекс са разположени шест сгради и две църкви, а именно : 

"Даскалоливницата", "Поп Никеловата къща", "Дом на културните дейци", "Камбуров 

хан", "Златевата къща", "Гуневата къща" и църквите "Св. Никола" и "Успение 

Богородично", всичките паметници на културата. 

Поп Никеловата къща е една от най-характерните сгради в Еленския край. 

Строена е през първата половина на XIX в. /около 1830г./. 

Камбуровият хан е преместен при изграждането на музейния комплекс от 

близкото село Йовковци и носи името на своя собственик Стоян Камбура. 

Църквата "Свети Никола" е най-старата в града. Тя е паметник на културата с 

национално значение. Построена е в началото на XVI в., но през 1800 г. при нашествие 

на кърджалиите е опожарена. Възстановяването и обновяването й се осъществява през 

1804 г. когато се вкопават основите на църквата под земята. Това води до една 

невероятна акустика, използваща се днес от редица църковни хорове. Забележителни са 

и стенописите, които са били реставрирани продължителен период от време до 1986 г. 

Църквата "Успение Богородично" е разположена в непосредствена близост до 

църквата "Свети Никола". Тя е втора по големина в северна България. 

"Рождество Богородично" е другата църква в града, разположена в централната 

му част. Като стожер на християнството и националната идентичност тя е още едно 

доказателство за богатото културно наследство на гр.Елена. 

Друг уникален ансамбъл са "Разсукановите къщи" - пет сгради под един покрив, 

образуващи цялостен градоустройствен комплекс, който оформя облика на цялата 

улица. 

Но безспорно най-забележителна е родната къща на бореца за църковна 

независимост Иларион Макариополски, където по-късно през 1856 г. е роден видният 

български поет и сатирик Стоян Михайловски. Със своята забележителна архитектура, 

невероятната етнографска експозиция, къщата-музей привлича множество туристи 

дошли да се насладят на прелестите на Еленския балкан. 

 

 Опазване, съхранение и развитие на културно-историческите ценности: 

1. Благоустрояване на Музейния комплекс;  

2. Укрепване на църковните храмове;  
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3. Ремонт и поддръжка на културни и архитектурни паметници.  

Културните събития на град Елена са свързани с мястото му в българското 

Възраждане и традиционните български празници. 

 Празник на град Елена- 21 май- "Свети равноапостоли Констанин и  

Елена". Организират се изложби, концерти, футболни срещи между ветерани, конкурс 

“Царица Елена”, детски празници, директни излъчвания по програма “Хоризонт” на 

БНР и др; 

 Неювски събор- на 1 май се провежда възстановеният традиционен събор на 

Неювската поляна с богата концертна програма и народно веселие; 

 Общински събор на народните читалища - своеобразен завършек на 

творческия сезон за самодейните колективи на читалищата е провеждането му всяка 

година на 24 май на сцена на читалище от общината. Тази година домакин беше 

читалището в село Костел, а на следващия пети събор- читалището в село Константин 

 Балканът пее и разказва - дружбата между балканските градове Елена, 

Дряново, Котел, Трявна, Твърдица и Гурково датира от векове, но в наши дни тя 

придоби по-голяма широта чрез сближаването им в един общ празник под девиза 

"Балканът пее и разказва". Статутът е приет на 15.09.1972 година. На първата среща, 

състояла се на 05.10.1973 година в град Елена, участват представители от Елена, Котел, 

Трявна и Дряново. Изграден е организационен комитет с председател Димитър Балуков 

от града домакин. В статута е прието, че съкровеното културно богатство, което 

народът съхранява и което още не е открито изцяло, трябва да стане достояние на 

всички хора от тези градове; 

С цел да се изявява това богатство и да се предава от поколение на поколение е 

организиран празник на балканските градове под името "Балканът пее и разказва". 

Първият празник се организира в Елена на Неювската поляна на 20 и 21 юни 1974 

година; 

 Поклонението до Капиновския манастир през месец юли е свързано с 

дейността на манастирите "Свети Николай" и "Свети Илия" и подкрепата от еленчани 

през вековете. Отслужва се молебен и водосвет за здраве и благополучие на еленчани. 

Освещава се и се раздава курбан 

 Празник на Еленския балкан се организира в два дни през месец юли . Той 

включва провеждане на туристически поход и колокрос от село Мийковци, през хижа 
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"Чумерна", до връх "Чумерна", забавни игри и състезания. На втория ден се провежда 

събор на самодейните състави от клубовете на пенсионера "На юг и север от Балкана"; 

 Ден на народните будители- първи ноември се чества с особена почит от 

еленчани, защото еленската Даскалоливница, създадена през 1843 година, е първото 

класно училище в България; 

 “Бягането”- на 5 декември всяка година населението се покланя пред подвига и 

внушителните паметници на загиналите при село Марян и западния край на града с 

шествие, останало в историческата памет на еленчани като “Бягането”. 

Недооценено в българската история е мястото на боевете през 1877 г. при град 

Елена по отношение на крайния изход на войната. На 4 и 5 декември 40-хилядната 

войска на Сюлейман паша настъпва от изток в посока Търново и Плевен. Градът ни е 

опожарен, но настъплението е спряно. 

Празници, свързани с имената на възрожденските дейци йеромонах Йосиф 

Брадати, Хаджи Юрдан Брадата, Иларион Макариополски, Иван Момчилов, Никифор 

Попконстантинов, Стоян Михайловски, братя Кършовски, Петко Юрданов Тодоров и 

много други се организират по повод годишнини с научни конференции, изложби, 

рецитали и други културни прояви. 

Художествената галерия в Елена е открита 1965 година като отдел към "Музей 

на Възраждането". Тя се помещава в къщата на Юрдан Хаджипетков на улица 

"Иларион Макариополски" №2. Художественият фонд на галерията съдържа над 1000 

предмета на изкуството: живопис, графика, скулптури, икони и щампи. 

Еленската иконографска сбирка е набрана от града и близките църковни храмове 

и манастири. Известен брой от иконите са творби на еленски зографи. Най-известните 

зографи са Иванчо Попрайков, Йордан Михов Кметски и др. Повечето икони са на 

неизвестни автори, като голяма част от тях са от тревненската иконописна школа. 

Иконите датират от 17, 18 и 19 век и са изработени изцяло на дърво. 

Притежание на еленската галерия са творби от известни български художници: 

Илия Петров, Васил Стоилов, Стоян Венев, Ненко Балкански, Янаки Манасиев, Георги 

Павлов, Светлин Русев, Лиляна Русева, Димитър Казаков. По-голямата част от 

сбирката е от еленски художници: проф. Христо Берберов, Йордан Касъров, Никола 

Пиндиков, Стоян Минков, проф. Иван Петров, Йордан Попов, проф. Александър 

Терзиев, Иван Миланов, Стоян Минчев. 

В родната къща на Иларион Макариополски се намира втора изложбена зала, 

която се използва за временни изложби. 
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Градската библиотека в град Елена съществува от 1863 година със създаване на 

сградата на читалище "Напредък", която се намира на улица "Стоян Михайловски" №2. 

Сбирката от книги е общообразователна. Библиотеката разполага с приблизително 70 

000 тома от всички отрасли на знанието. Има обособена част за справочен фонд и 

Детски отдел, който се намира в друга сграда. 

Българският народ е сътворил една уникална форма на възрожденска култура- 

народното читалище. Тази институция продължава да пази българщината и днес, както 

го е правила и в миналото. На територията на общината функционират читалища в 

следните населени места: Читалище "Напредък", Елена; Читалище "Наука", с. Костел; 

Читалище "Надежда", с. Тодювци; Читалище "Просвета", с. Дрента; Читалище 

"Просвета-1897", с. Палици; Читалище "Развитие" с. Руховци; "Св. св. Кирил и 

Методий-1928", с. Буйновци; "Иван Комитов", с. Каменари; Читалище "Пробуда", с. 

Илаков рът; Читалище "Надежда", с. Шилковци; Читалище "Христо Смирненски", с. 

Чакали; Читалище "Наука-Марян”, с. Марян; Читалище "Надежда-1942", с. Бадевци; 

Читалище "Събуждане-1894", с. Средни колиби. 

Ограниченият брой млади хора в селата затрудняват дейността на читалищата, 

но въпреки това на някои места се работи много добре. Към читалището в Елена има 

изградени много самодейни състави, които се изявяват успешно на различни фестивали 

и концерти. 

 

Изводи в социалната сфера: 

Образованието и здравеопазването са на добро ниво. Културно-историческото 

наследство е добре съхранено, но са необходими сериозни мерки за опазването му. 

Населението като цяло е с ниски доходи, но сравнително задоволени жилищни нужди. 

Налице са отлични възможности за отдих и туризъм, някои от които неизползвани 

напълно. Престъпността е относително ниска. 

Териториалната мобилност на работната сила в Република България е 

сравнително ниска. Дисбалансът между търсенето и предлагането на работна сила на 

регионалните пазари на труда се дължи на наследената структура на регионалните 

икономики, засегнати от процесите на преструктуриране, различните възможности за 

развитие на малкия и среден бизнес в съответните региони.Националният план за 

действие по заетостта, приет от правителството, не е осигурен финансово, в резултат на 

което не са стартирали утвърдени регионални програми за заетост и обучение. 
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4. Състояние на инфраструктурата и екологията 

4.1. Инфраструктура 

Община Елена има изградена добра инфраструктура, която в годините се 

осъвременява и модернизира. Това осигурява на общината възможности за бъдещо 

социално-икономическо развитие и за привличане на нови инвестиции. За да се 

реализират тези намерения е необходимо да се работи в следните направления: 

1. Изграждане на инфраструктурната среда за създаване и развитие на бизнеса, 

чрез ремонт, реконструкция и изграждане на пътнотранспортната инфраструктура, 

свързваща бизнес обекти с главните пътища и с по-големите бизнес центрове и пазари; 

2. Подобряване на услугите за ефективно енергозахранване, водоснабдяване, 

екологична инфраструктура и телекомуникации, които са необходими за развитието на 

бизнеса; 

3. Координирано, устойчиво и в съответствие с очакваното търсене развитие на 

различните видове инфраструктура; 

4. Потенциални бенефициенти са местни и областни бизнес организации, МСП, 

регионални агенции за развитие, местни органи за планиране и развитие на 

икономиката; 

5. Инфраструктурните проекти, свързани с бизнеса, не трябва да съществуват сами 

за себе си. Те трябва да бъдат оформени и прилагани в съответствие с всички текущи 

програми, по-специално ИСПА, САПАРД и програмите, насочени към повишаване 

конкурентоспособността на икономиката; 

6. Управленско партньорство: трябва да се положи усилие с цел мотивиране на 

всички заинтересовани страни (националните власти, регионалните и общински 

структури, неправителствените организации, частния сектор) да приложат най-добрия 

опит при подбора и изпълнението на проекти. 

 

4.1.2. Транспортна мрежа - пътища и обществен транспорт 

В общината има сравнително добре изградена пътна мрежа. Нейната гъстота е 

0.659 км/кв. км, която е над средната за страната, но категорията на изградените 

пътища е ниска. Липсват автомагистрали и пътища от I клас. На територията на 

общината има изградени 193 км. републикански пътища от П, III клас и над 250 км 

местни пътища. 
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Главна транспортна артерия, която минава край гр. Елена, е второкласен път П-53 

Поликраище - Сливен, който го свързва на север с Горна Оряховица и Велико Търново, 

а на юг - с град Сливен. От него се отделя път 111-533, който свързва Елена с 

общинските центрове Антоново и Омуртаг от област Търговище. 

Втората косвена връзка на общинския с областния център е път П1-551 Дебелец - 

Плаково - Средни колиби - Елена. Чрез него община Елена се свързва на запад с 

Дебелец, Килифарево, В. Търново. 

Друга важна транспортна артерия, минаваща през града, е третокласен път 111-

534 "Елена - Твърдица". Освен пряка връзка с хижите "Буковец", "Чумерна", "Ловен 

дом", пътят осъществява най-пряката връзка през Твърдишкия проход между селищата 

от северната с южната и югоизточната част на България и Южното Черноморие. 

Състоянието му обаче е такова, че не позволява използването му през зимния сезон. 

Над 360 км е общата дължина на общинските пътища (в това число бившите 

четвъртокласни и местни).  

 

Таблица 43. Републиканска пътна мрежа според вида на настилката, област 

В. Търново, 2003 година 

 

Общо 

Пътища с настилка 

Пътища без 

настилка 

(км) 

Paved roads 

Всичко асфалтова паважна 
трошено-

каменна 
баластрена 

938 933 916 1 16 - 5 

 К л а с 

Общо 
Автома-

гистрали 
І клас ІІ клас ІІІ клас 

    

938 - 153 142 643  -  

 

Който желае да посети Елена, има няколко начина да стигне до града - с 

автомобил, с автобус или с влак до гара Горна Оряховица. 

Ако разполага с автомобил и се намира в северна България, трябва да използва 

отбивката за град Елена на магистралата София-Варна, след Велико Търново в посока 

към Варна. Друг възможен път е през Дебелец и Плаково, но пътят е тесен и не добре 

поддържан. Ако идва от южна България може да използва пътя Сливен-Стара река-

Елена, който е в много добро състояние или прохода Твърдица-Елена. За съжаление 

Твърдишкият проход е затворен за движение през зимните месеци. 
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В случай, че пътуването е с автобус, може да се използват ежедневните 

транспортни линии от Велико Търново, Горна Оряховица и Сливен. 

В днешно време железопътният транспорт е един от най-евтините, но за 

съжаление до Елена в момента няма пътническа връзка. Може да се използва гара 

Горна Оряховица, която е един от най-големите железопътни възли в страната. От 

гарата четири пъти на ден тръгват автобуси към Елена, които са съобразени с 

разписанието на влаковете. 

 

4.1.2. Съобщения 

Съобщенията са предмет на дейност на Далекосъобщителен териториален възел 

В. Търново. Цифровата централа осигурява всички съвременни телекомуникационни 

услуги. На територията на община Елена са разкрити 4324 телефонни поста. 

Телефонната мрежа обхваща почти всички населени места в общината. 

В община Елена има покритие от трите мобилни оператора в България. Мобиком 

осигурява около 35 % покритие на територията, Мобилтел около 70 %, Глобул около 60 

%. Поради планинския релеф е трудно да се постигне пълно покритие на цялата 

територия на общината. 

В Еленска община има монтирани шест аналогови телефонни централи с общ 

капацитет над 5 000 телефонни поста. Голямата разпокъсаност на населените места не 

позволява телефонизиране на всички села. 

Връзката между общинския и областния център се осъществява по ВЧ уредби и 

медни чифтове. Към момента няма изградено оптично трасе. Теренните условия, силно 

пресеченият планински терен, не позволяват пряко приемане на ТВ сигнал от 

предавателя на връх Ботев. За покриване територията на общината с телевизионен 

сигнал има 6 телевизионни ретранслаторни станции. Апаратурата е автоматизирана, 

необслужваема. Продължава изграждането на ретранслаторни станции за населени 

места, в които е затруднено приемането ТВ сигнал. 

Телекомуникациите са относително добре развити. Проблемни са телефонните 

връзки в отделни населени места. Покритие от мобилните оператори бе осъществено 

през последната година, но силно разчлененият релеф е причина сигналът да не стига 

до всички населени места. В града е невъзможно приемането на радиосигнал на 

програмите на частните радиостанции, освен този на Националното радио. 

Телевизионен сигнал има навсякъде, но на места той е твърде слаб. В града действа 



 67 

един оператор на кабелна телевизия. Има осигурена връзка с Интернет чрез наета 

линия. 

Пощенските и телефонни станции на територията на общината са 14 броя и се 

намират в следните населени места: Беброво, Буйновци; Дрента; Константин; Костел; 

Палици; Средни колиби; Тодювци; Шилковци; Илаков рът; Майско; Мийковци; 

Яковци; Руховци. 

 

4.1.3. Спортна инфраструктура 

Спортната база в града е в относително добро състояние и се състои от стадион с 

едно основно и две тренировъчни игрища, последните в процес на изграждане, зала за 

борба, съблекални и открит басейн. В училищния салон е изградена изкуствена стена за 

спортно катерене и закрит плувен басейн. 

На територията на общината е хижа "Буковец" (75 места), и хижа "Чумерна" (70 

места), разположена в подножието на едноименния връх. Поради отдалечеността на 

двете бази, намиращи се в непосредствена близост до път 111-534 състоянието им може 

да се оцени само като задоволително. 

В района на х."Чумерна" действа голям ски-влек. По-малки такива са изградени 

край х."Буковец" и с.Мийковци. 

Наченки на организирано спортно движение в Еленския край се забелязват още 

в първите години след Освобождението. Малко по-късно, през 1908 година е създадено 

Физкултурно дружество "Чумерна". 

Насърчавано и подкрепяно от местната общественост започва създаването на 

спортна база. Строят се хижи, игрища, спални, прокарват се туристически маршрути. 

През 1926 година, с единадесет години закъснение, поради избухването на Първата 

световна война, е открита хижа "Чумерна" - третата хижа в страната след "Скакавица" и 

"Алеко". 

Дълга и изпълнена с успехи и превратности е историята на еленските спортисти 

и туристи. Създаването на традиции и материална база са плод на неугасващия 

ентусиазъм на няколко поколения наши съграждани. 

В спортно-туристическия календар на Общината, като основни са залегнали 

следните събития, които са се утвърдили през годините на тяхното провеждане. 

Общински турнир по футбол на малки вратички, под патронажа на кмета на 

община Елена, се провежда през зимните месеци. Участват отбори от различни фирми, 

сдружения и предприятия. 
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 Конски кушии се организират всяка година в селата Константин и Яковци на 

Тодоровден. 

 Народни борби, организирани от Спортен клуб по борба „ Дан Колов”, се 

провеждат по повод събори и празници в Общината. 

 Състезания по лекоатлетически четирибой се провеждат ежегодно през месец 

май. В него участват спортни отбори от всички училища. 

 Поход до Къпиновския манастир се провежда ежегодно по стара традиция в 

края на месец юли. Трите лъча: пешеходен, вело- и автопоход се събират в манастира 

по повод поклонение на еленчани, което завършва с осветен курбан. 

 Празник на Еленския балкан се организира в два дни през месец юли . Той 

включва провеждане на туристически поход и колокрос от село Мийковци, през хижа 

"Чумерна", до хижа „Буковец”и забавни игри и състезания. На втория ден се провежда 

събор на самодейните състави от клубовете на пенсионера "На юг и север от Балкана". 

 Ученическа щафета по случай първи ноември- Ден на народните будители и 

патронен празник на СОУ "Иван Момчилов". 

 Щафета по случай Пети декември, се провежда в знак на поклонение 

пред загиналите за освобождението на град Елена през Руско-турската война и е 

исторически свързана с напускането на града от еленчани, известно като 

"Бягането". 

Община Елена разполага с голямо количество съоръжения за спорт и туризъм, 

които са изградени в продължение на много години. В близост до хижа "Чумерна" се 

намира ски-писта, дълга 750 метра със ски-влек тип "Помагалски" и ски-гардеробна 

към хижата със 100 чифта ски. Ски-влек и ски-гардеробна има също и към пистата на 

село Мийковци. Близо до хижа "Буковец" и в околностите на град Елена, в местността 

"Ушите" са изградени малки ски-писти. 

Община Елена разполага с осем полигона за спортно ориентиране и това я прави 

най-богатата на спортни полигони в България. До хижа "Буковец" има възможност за 

скално катерене. В общината са маркирани и се подържат 9 пешеходни маршрута: 
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Таблица 44. Пешеходни маршрути в община Елена 

 

1. град Елена-село Търкашени - село Дърлевци-ханче "Боаза "- 4 часа 

2. град Елена-"Марков камък"-"Раев камък" - град Елена - 4:30 часа 

3. град Елена-"Христовски водопад" - град Елена - 3:30 часа 

4. град Елена-село Вълчевци-язовир "Йовковци" - Къпиновски манастир - 5 часа 

5. град Елена-село Багалевци-дървото "Слона" - 3 часа 

6. село Мийковци-връх "Чумерна"-хижа "Чумерна" - село Мийковци - 6 часа 

7. село Мийковци-хижа "Чумерна"-хижа "Буковец" - село Мийковци - 7 часа 

8. село Мийковци-връх "Голяма турла"-"Хайдушки кладенец" –с. Костел - 3:30 часа 

9. село Мийковци-село Атларци - село Мийковци - 2 часа 

 

В града са изградени два открити плувни басейна и един закрит. Има 

възможност за използване на стадион с писта за бягане, волейболно игрище, тенис корт 

и тренировъчно футболно игрище. 

До стадиона се намира спортна зала със следните възможности- трениране на 

борба, джудо, самбо, вдигане на тежести с професионални уреди и лостове, сауна. 

В центъра на града има и комбинирано игрище за баскетбол и футбол на малки 

вратички. 

Друг спортен комплекс се намира в СОУ "Иван Момчилов", който предлага: 

футболно игрище, спортна площадка, спортна зала с изкуствена стена за скално 

катерене и закрит плувен басейн. 

Спортните съоръжения в границите на града създават чудесни възможности за 

подготовка на професионални отбори. 

Предстоящо е възстановяването на състезанията по мотокрос от републекански 

мащаб. 

4.1.4. Мрежи и системи за отпадни води - канализационни мрежи, 

пречиствателни станции 

В гр. Елена има канализационна мрежа, но тя е твърде стара и зауства директно в 

реката, преминаваща през центъра на града.В момента продължава изграждането на 

градския колектор. 

В останалите населени места канализация е частично изградена само в някои по-

големи села от общината. На повечето места се използват септични ями и попивни 

кладенци. 
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4.1.5. Енергийни мрежи и системи 

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена за по-

голямо от реалното натоварване. Има отделни населени места, които са без изградено 

електрозахранване, но те са почти напълно обезлюдени. 

Обслужването на населението се извършва от Е.ОН България Мрежи АД гр. 

Варна, Регионален център гр.Горна Оряховица. На територията на общината не се 

произвежда електроенергия. 

Град Елена се захранва от  подстанция "Елена", осигурена редовно и резервно с 

два електропровода 110 к\/. Разпределителната мрежа се състои от 10 въздушни 20 кV 

електропровода и един кабелен, които са в добро състояние. На този етап 

трансформираната мощност удовлетворява напълно консумацията. 

 Топлоснабдяването на гр. Елена се осъществява от самостоятелни източници – 

обикновено това са печки на твърдо гориво, електроуреди или самоделно изработени 

парни инсталации, работещи на твърдо гориво. Централно топлоснабдяване липсва, а 

възможности за това има и в бъдеще трябва да се предвидят съответни мерки за това. 

Би могло да се извърши газифициране поне на града, чрез свързване с клон-колектор от 

главния газопровод, минаващ през територията на област Велико Търново или пък да 

се инвестира в изграждането на градска топлоцентрала, която да захрани жилищата в 

град Елена. Това ще е по-ефективно от гледна точка на икономията на източници на 

топлоенергия и на опазването на околната среда. 

 Газоснабдяване 

В момента община Елена не е газифицирана, но в перспектива това би трябвало да се 

осъществи, с което ще се реши кардинално проблемът с топлоснабдяването и отчасти с 

опазването на околната среда. 

 

4.1.6. . В и К мрежа  

Канализационната мрежа в града е почти напълно изградена, но липсва главен 

канализационен колектор и като такъв се използва реката, преминаваща през центъра 

на града. Изграждането на довеждащ колектор е в процес на изпълнение, но върви с 

изключително бавни темпове поради липса на сериозно финансиране. Няма градска 

пречиствателна станция. В по-големите села канализацията е изградена частично, а в 

някои такава въобще липсва и се използват септични ями. 
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Територията на община Елена се обслужва от ВиК "Йовковци" ООД град 

Велико Търново, район Елена. Почти всички населени места са водоснабдени. 

Повечето са свързани централен водопровод, но на места са изградени и местни 

водоизточници, чрез каптиране на кладенци. 

Основният водоизточник в Община Елена е язовир "Йовковци", който е кръстен 

на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. 

Строителството на язовира започва през март 1968 година, а на 27 декември 1977 

започва неговото завиряване. Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 

година. През 1981-82 година се осъществява пуска на хидровъзел "Йовковци" на два 

етапа. 

Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци” е построена на около 6 

км от село Велчево и пречиства подадената вода от язовирно езеро “Йовковци” за 

градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Дряново, Елена и редица села 

в региона. Технологията на пречистване е предхлориране, утаяване, филтриране и на 

изхода дезинфекция. 

Потреблението на вода от домакинствата на територията на общината е както 

следва: 

 

Таблица 45. Потребление на вода, доставена от общественото снабдяване в 

община Елена за 2003 година 

 

Доставена вода - 

общо 

в това число: за 

домакинствата 

Доставена 

вода общо 

на човек 

в това число: 

за 

домакинствата 

Дял на водоснаб-

деното население от 

общото за страната 

424 321 105 85 94,1 

 

Предхлорирането и дезинфекцията се извършват с хлор-газ, утаяването е по 

механичен път - в хоризонтални утаители. Филтрирането се осъществява чрез бърза 

пясъчна филтрация. Водата преминава през слой с дебелина 1 метър от кварцов пясък с 

размер на частиците O=0,6:1,6 mm. Пречистената вода се дезинфекцира с хлор. Водата 

с която се извършват промивките на филтрите се отвежда в калохранилище в 

непосредствена близост до Пречиствателната станция, където се утаява и постъпва в 

река Плаковска. 

По проект Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци” е проектирана 

да пречиства 2500 l/s вода. В експлоатация са около 60% от съоръженията. Пускът на 

ПСПВ “Йовковци” е на 01.05.1979 година. Само с една филтърна клетка, в последствие 
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четири и при официалния пуск през 1980–1981 година стават осем броя. Толкова 

работят в момента. 

 Усъвършенстване на инфраструктурата: 

1. Ремонт на път III-534 “Елена-Твърдица” и пътищата от общинската пътна 

мрежа;  

2. Изграждане на оптично далекосъобщително трасе Елена – Велико Търново;  

3. Разширяване телефонната мрежа в населените места от общината;  

4. Осигуряване покритие от мобилни комуникации и частни радио- и телевизионни 

станции;  

5. Подобряване състоянието на водоснабдителните мрежи. 

 

4.2. Екология 

4.2.1. Обща характеристика на екологичната обстановка в общината 

Основните фактори на средата - почви, въздух, водни ресурси, радиационен фон 

и др. на територията на община Елена позволяват производството на екологично чиста 

земеделска продукция. На територията й няма крупни промишлени обекти, които силно 

да влошават санитарната обстановка и хигиенните качества на посочените фактори. 

Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата на 

достатъчно развита канализационна мрежа, разделно събиране на ТБО, финансови 

средства, места за депониране на умрели животни, които често се изхвърлят в 

местности, разположени в близост до водоизточници и вододайни зони. 

Липсват сериозни промишлени замърсители. Въздухът на практика се замърсява 

единствено от автомобилните газове. В резултат на намаляване интензивното торене, 

почвите постепенно се възвръщат към естественото си състояние. Замърсяването на 

водите е в резултат на директното заустване на битовите канализационни мрежи в 

реките. Най-големите екологични проблеми на общината са свързани именно с 

канализацията и битовите отпадъци. 

Промишленото замърсяване на въздуха в общината е незначително. Не е 

установено наличие на азотни окиси, оловни аерозоли, други аерозоли и феноли, което 

е предмет на изследване от страна на подвижната лаборатория за фоново замърсяване 

на РИОСВ. 
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Таблица 46. Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горива и 

производствени процеси 
 

Години Серни 

оксиди 

Азотни 

оксиди 

Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

Метан Въглероден 

оксид 

Въглероден 

диоксид 

Двуазотен 

оксид 

Амоняк 

2001 39,09 4,75 3,97 0,09 0,39 2705,14 0,51 3,40 

2002 39 5 4 0 0 2666 0 4 

2003 30,95 3,96 2,81 8,64 0,33 2261,14 0,43 4,55 

 

Екологичната обстановка в общината като цяло се характеризира с добри 

показатели по отношение чистота на отделните компоненти на околната среда: 

атмосфера, води, почва. Утвърдената структура на икономиката не предполага 

отделяне на вредни емисии в атмосферата. В отоплителните сезони, когато като 

енергиен източник се използва предимно твърдо гориво, се повишава концентрацията 

на замърсители във въздуха, но в рамките на допустимото. През последните години в 

атмосферата не са регистрирани вредни емисии от амоняк.  

Стабилната екологична обстановка е добра предпоставка за привличане 

интереса на инвеститори с високотехнологични производства, както и за стремеж на 

вече трайно установилите се да опазват околната среда. 

 

4.2.2. Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни 

и производствени процеси: 

На територията на Община Елена се контролират от РИОСВ – В. Търново 

следните два обекта: 

 Мандра, град Елена на „Би Си Си Хандел” ООД - В. Търново (Парова 

Централа) 

През 2003 г. и през 2004 г. са извършени контролни изменения на емисиите на 

вредни вещества, изпускани от Паровата централа на мандрата. Получените резултати 

показват превишаване на Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. 
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Таблица 47. Норми на допустими емисии 

Замърсител НДЕ (mg/Nm3) Измерена стойност (mg/Nm3) 

Прах 80 484 

Азотни оксиди 450 848 

Въглероден оксид 170 10 

Серни оксиди 1700 3314 

 

От РИОСВ – В.Търново е наложена ежемесечна санкция за замърсяване на 

атмосферния въздух на „БиСиСи Хандел” ООД–Мандра гр.Елена в размер на 156,70 лв. 

 „Интериор глас” ООД – гр.Елена 

Обектът е поставен под контрол от 2004 г., когато възобновява производствената 

си дейност. Извършени са контролни измервания на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух, през октомври 2004 г. Получените резултати са 

поставени таблично: 

 

Таблица 48. Емисии на вредни вещества във въздуха 

Замърсител НДЕ (mg/Nm3) Измерена стойност mg/Nm3) 

Прах 150 202 

Азотни оксиди 450 275 

Въглероден оксид 170 48 

Серни оксиди 1700 548 

 

Резултатите показват,. че емисиите на вредни вещества, изпускани от комин 

(Н=70 м) на ванна пещ в Цех №1 не превишават НДЕ съгласно чл.22 на Наредба 

№2/1998 г. за Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници. 

 

4.2.3. Производствени отпадъци 

По-данни от подадените в РИОСВ отчетни карти за формираните през годините 

производствени отпадъци, генерираните производствени отпадъци на територията на 

Община Елена за периода 2000-2003 г. са както следва: 
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Таблица 49. Генерирани отпадъци на територията на общината 

Година 2000 

г. 

2001 

г. 

2002 

г. 

2003 

г. 

Генерирани производствени отпадъци на 

територията на Община Елена в тона. 

3181 

тона 

770 

тона 

549 

тона 

1207 

тона 

  

 Основни замърсители на територията на общината: 

 Екологично състояние на „Интериор Глас” ООД, град Елена 

„Интериор Глас” ООД е специализирано в стъклопроизводство. Дружеството е 

разположено в непосредствена близост до гара Елена в северната индустриална зона на 

града. 

За дълъг период от време Дружеството беше преустановило основната си 

производствена дейност. 

След възобновяване през 2004 г., се произвежда амбалажно стъкло с една ванна 

пещ. Процесът е непрекъснат на 3 смени. Пещта работи с мазут. 

Дружеството разполага с ПКЦ на мазут, служеща за производство на пара, но тя 

не работи и не се предвижда да бъде въведена в експлоатация. 

Водоснабдяването за промишлени нужди се извършва от р.Златаришка, чрез 

собствено водовземане.  Питейно-битовото водоснабдяване е от градския водопровод. 

Формиращите се отпадни води са само битови. Броят на работниците е 95 души, 

работещи на 3 смени. Има изградена локална пречиствателна станция за биологично 

пречистване в биоров, след което пречиствателните отпадни води се изсипват в 

р.Златаришка. Поради преустановяване дейността на предприятието за дълъг период от 

време Пречиствателната станция се нуждае от профилактика. В момента отпадъчните 

води не се пречистват. Те се изсипват директно в реката след аварийна шахта, в която 

сега постъпват. От РИОСВ е дадено предписание за възстановяване работата на ПС, 

след извършване на необходимите ремонтни работи. 

Дружеството е в процедура на издаване на Комплексно разрешително, чрез 

което ще се приведе в съответствие, с действащото екологично законодателство. 

 Екологично състояние на мандра в гр. Елена на „Би Си Си Хандел” АД гр. 

В. Търново 

Основната дейност на „БиСиСи Хандел” ООД гр. Велико Търново е 

производството на млечни продукти. Мандрата започва производствената си дейност 

през 1997 г. В момента мандрата в гр.Елена преработва сурово мляко, от което 
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произвежда кисело мляко, сирене, кашкавал, извара. Капацитетът на мандрата е средно 

70 т/дневно. 

Водоснабдяването се извършва от градски водопровод и от собствен 

водоизточник – сондажен кладенец. Водопотреблението за година е 6500 куб. м/година. 

За отпадъчните води от предприятието има изградена пречиствателна станция с 

биохимично пречистване. Дебита на отпадъчните води е около 100-120 куб. м/ден. 

Дружеството има издадено Разрешително за изхвърляне, съгласно нормативната 

база по водите и в момента е в гратисен период на достигане на индивидуалните 

емисионни норми. 

От направените физикохимични анализи не се наблюдава превишаване на 

нормите на водоприемника р. Еленска, съгласно проектната й категория. 

 

4.2.4. Битови отпадъци  

В общината е организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване, като 

всички битови и строителни отпадъци се обезвреждат на депото в гр.Елена. Обхванато 

е около 90 % от населението. 

Депата за твърди битови отпадъци са с почти изчерпан капацитет. Многото населени 

места, тяхната разпръснатост, големите разстояния и трудния достъп до някои от тях са 

сериозна пречка за извършване на качествено сметоизвозване. Особено сериозен е 

проблемът в селата, разположени край язовир “Йовковци”. 

 

4.2.5. Екологично състояние на водните ресурси 

Язовир “Йовковци”, разположен изцяло на територията на общината, осигурява 

питейна вода общо за осем общини. Градът и повечето села също са захранени от него 

и нямат проблеми с водата за пиене. Има обаче отделни райони, за които въпросът с 

водоснабдяването все още не е решен. Те разчитат главно на местни водоизточници. 

Общината разчита изцяло на собствени водоизточници, което се обуславя от 

наличието на много на брой извори, голяма част от които каптирани. На територията на 

общината има положени повече от 140 км. външна водопроводна мрежа и повече от 85 

км. вътрешна. Изградени са повече от 90 броя каптажи, зидани и шахтови кладенци, 50 

броя резервоари, 10 помпени станции. 
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4.2.6. Замърсяване на почвите 

Замърсяването на почвата обикновено е в резултат от наднормената употреба на 

изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, от торов отпадък от 

животновъдството и от битови отпадъци. Поради стагнацията в селското стопанство 

през последните години, количеството на пестицидите в почвите значително намаля.  

За територията на общината не е констатирана висока степен на замърсяване на 

почвата, което е гаранция за екологично чиста селскостопанска земя и селскостопанска 

продукция. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, пестициди, 

нефтопродукти, нитрати и други замърсители. 

Не са констатирани силно изявени ерозийни процеси, но при снеготопенето река 

Веселина и останалите по-малки реки и дерета – притоци вкарват в язовир “Йовковци” 

значителни количества пръст и скална маса, което скъсява времето му на живот. 

Хигиенно-защитните зони са общо близо 230 000 дка, от които около 223 000 

дка – санитарно-охранителни зони на язовир “Йовковци”. 

 

4.2.7.Шумово замърсяване 

Измервания на нивото на шума не са извършвани. Община Елена не е 

обременена с голямо шумово натоварване. Промишлените предприятия са изнесени 

извън населените места, а производството им е такова, че не са източник на шумова 

среда. 

 

4.2.8. Радиационен фон 

Радиационният „гама” фон постоянно се измерва ежегодно от дежурните по 

„Общински съвет по сигурност” в общината. той има нормална стойност 0,02, което е в 

границите на нормите. За периода 2000-2004 година няма регистрирани стойности по-

високи от нормалните.  

Основният радиационен фон за България е 0,02-0,03 mR/h.  

 

 Изводи: 

1. Подобряване екологичните условия; 

2. Градска пречиствателна станция и довеждащ колектор;  

3. Санитарно-охранителна зона на язовир “Йовковци”;  

4. Депа за твърди битови отпадъци;  
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5. Предприятие за преработка на дървесни и твърди битови отпадъци. 

6. Непълно усвояване на възможностите, които предоставя изключително добре 

развитата "довеждаща" инфраструктура от най-висок клас - предимствата на летище 

Г.Оряховица като транспорт от най -висок клас са недостатъчно оценени от местния 

бизнес, вкл. за нуждите на селското стопанство. Не се използват възможностите на 

транзитно преминаващия магистрален газопровод, за промишлена и битова 

газификация на общината, като важна предпоставка за устойчиво развитие и 

възпроизводство на околната среда. 

7. Локалната пътна мрежа е недобре развита и поддържана в планинската част на 

областта и ограничава възможностите за придвижване в зимни условия. 

8. Амортизирани, морално остарели и недоизградени мрежи и съоръжения. Макар 

че повечето села са водоснабдени, някои от тях са с режим на водоползване. Сериозно 

изостава изграждането на канализационни системи и пречиствателни съоръжения, 

особено в селата. В планинските райони безконтролното изпускане на отпадни води в 

реките води до замърсяване на околната среда, вкл. водосборите на яз. "Йовковци" с 

всичките негативни последици от това.  

 

5. SWOT анализ на община Елена 
Идентификацията на външните фактори, разглеждани като благоприятни 

възможности и потенциални заплахи, както и на вътрешните фактори, разглеждани 

като силни и слаби страни на общината, е извършена по метода на мозъчната атака с 

участието на специалисти от община Елена на експертите от разработващия екип. В 

резултат на обсъждането бяха получени следните експерти оценки на факторите: 

 

Таблица 50. Оценка на външните фактори на община Елена 

Сегменти на 

средата 

В Ъ Н Ш Н И  Ф А К Т О Р И Оценка от 

1 до 10 

Политическа 

среда 

Политическа стабилност или нестабилност и отражението й върху 

работата на общините 6 

Финансови взаимоотношения между държавата и общините и степен 

на финансова децентрализация 7 

Развитие на формите на пряката демокрация и гражданското 

общество 3.5 

Наличие на международни и национални програми за подпомагане на 

общините 
7 

Приобщаване на страната към ЕС 8.5 
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Правна среда 

Национално законодателство в областта на местното самоуправление 

и отражението му върху дейността на общините 
5 

Международно законодателство и отражението му върху дейността на 

общините 7 

Икономическа 

среда 

Състояние на макроикономическата среда - ръст на БВП, 

инвестиционна активност, инфлация 7 

Равнище на трудовата заетост и безработица в страната и региона 4 

Равнище на доходите в страната и региона 1.5 

Преки чужди инвестиции в страната и региона 6 

Рентабилност и производителност на труда на предприятията от 

страната и региона 3 

Социална среда 

Образователна система – нормативна база, състояние, успешност на 

реформите 4.5 

Здравеопазна система – нормативна база, състояние, успешност на 

реформите 3 

Развитие на обществените услуги – качество, достъпност, обхват 
6 

Качество на битовата среда – осигуреност с жилища, състояние на 

жилищния фонд 8 

Качество на работната среда – наличие на норми регулаторни 

механизми 4 

Наличие или отсъствие на етническо напрежение и конфликти в 

страната и района. Държавна политика в областта на етническата 

толерантност 6.5 

Държавна политика в областта на равнопоставеността на половете 9 

Държавна политика в областта на развитието на формите за отдих, 

спорт и туризъм 5 

Природно-

географска 

Природо-географски потенциал за развитието на туризма 9 

Природни богатства, благоприятстващи развитието на 

промишлеността 4 

Почвено-климатични условия за развитие на селското стопанство 8 

Степен на уязвимост от природни рискове 
5 

Демографска 

Възрастова структура на населението 3 

Естествен прираст 3 

Миграционни процеси 3 

Урбанизация на населените места и отражението й върху развитието 

на общината 
3 

Инфраструктурна 

Транспортна инфраструктура – състояние на националните и 

регионални транспортни артерии. Капацитет и използваемост. 5 

Комуникационна инфраструктура – пощи, далекосъобщения, радио и 

телевизионни мрежи 6.5 

Състояние на В и К мрежата и качество на обслужването 6 

Мелиоративни съоръжения – наличност и състояние 2 

Енергийни мрежи – наличност и състояние 7 

Отраслова среда 

Развитие на промишлеността в района  6 

Развитие на селското стопанство 6 

Развитие на услугите 6 

Институционална 

среда 

Състояние на финансовите институции, партниращи с общината 
9 

Състояние на неправителствения сектор 4 
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Състояние на бизнес-структурите – икономическо състояние, 

стабилност, отношение към местната власт, намерения за дългосрочно 

пребиваване в района 7 

Културна среда 

Качество на нормативната уредба в областта на културата 6 

Държавна политика в областта на културата – подпомагане, 

финансиране, инвестиции 4 

Културна и образователно равнище на населението, степен на 

задоволеност на културните потребности 4 

Екологична среда 

Национална политика в областта на екологията и отражението й 

върху състоянието на общините – функции на органите, системи за 

мониторинг и контрол, ефективност на мерките 7 

Ограничения в земеползването, в резултат на наличие на санитарно-

охранителни зони 3 

Наличие и достъпност на национални и международни програми за 

финансиране на общински проекти в областта на екологията 6 

Наличие на трансгранични замърсявания 9 

Степен на съдействие от страна на обществото по отношение 

спазването на екологичните норми 
3 

СРЕДНА ОЦЕНКА НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ 5.45 

 

Както се вижда, експертите оценяват външната среда на общината по-скоро като 

благоприятна, макар и не толкова категорично (оценка 5.45 по десетобалната система). 

Най-високи оценки имат институционалната, екологическата, природно-географската и 

политическата среда. Ниски са оценките на социалната, демографската, отрасловата и 

културната среда. Това личи от следващата таблица и от графиката след нея: 

Таблица 51. Осреднени оценки на външните фактори по сегменти на околната 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осреднени оценки по отделни сегменти 

на околната среда ОЦЕНКИ 

Политическа среда 6.40 

Правна среда 6.00 

Икономическа среда 4.30 

Социална среда 5.75 

Природно-географска 6.50 

Демографска 3.00 

Инфраструктурна 5.30 

Отраслова среда 6.00 

Институционална среда 6.67 

Културна среда 4.67 

Екологична среда 5.60 
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Оценката на вътрешните фактори на общината са представени по-долу и в 

зависимост от техните стойности могат да се определят като нейни силни или слаби 

страни. Както се вижда от следващата таблица, с най-ниски стойности са оценките на 

икономическото състояние на общината, състоянието на здравеопазването, на 

образованието и благоустройството и комунално стопанство. 

 

Таблица 52. Вътрешни фактори на община Елена 

Характеристики 

на общината 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  Ф А К Т О Р И  Оценки от 

1 до 10 

Степен на 

използване на 

природо-

географския 

потенциал на 

общината  

Степен на използване на почвено-климатични предпоставки за 

развитие на отраслите на икономиката 5 

Използване и опазване на водните ресурси на общината 8 

Използване, опазване и възпроизводство на горските ресурси на 

общината 6 

Степен на използване на полезните изкопаеми 5 

Развитие на 

икономиката 

Икономическо състояние на общинските предприятия и дружества с 

над 50 % общинско участие 4 

Състояние на материалната база на предприятията от общината 3.5 

Развитие на разнообразни формина обществено-частно партньорство 
3 

Развитие на разнообразни форми на обществено-частно партньорство в 

бизнеса 3 

Развитие на частния сектор и на МСП 
6 

Ефективно управление на общинските търговски дружества 
5 

Степен на коректност на икономическите субекти по отношение 

финансовите им ангажименти към общината 3 

Наличие на разнообразни форми на сдружения на бизнес структурите 

като търговски камари, палати, комитети и др. и партньорството им с 

общинската администрация 
5 

Успешност на приватизацията – състояние на приватизираните 

предприятия 
2 

Профил на външните фактори

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00
Политическа среда

Правна среда

Икономическа среда

Социална среда

Природно-географска

ДемографскаИнфраструктурна

Отраслова среда

Институционална среда

Културна среда

Екологична среда
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Състояние на селскостопанските кооперации и фирми – финансова 

стабилност, инвестиционна активност, продукция 1 

Финансова 

политика 

Качество на бюджетния процес – ориентирането му към 

стратегическите цели, използване на съвременни форми за 

разработване, привличане на обществеността 
6 

Наличие на действаща и адекватна система за финансово управление и 

контрол 6 

Наличие на методики за остойностяване на публичните услуги и 

прилагането им при определяне на местните такси и цени на услуги. 

Въвеждане на общински стандарти за финансиране на общинските 

дейности 6 

Потенциал за увеличаване размера на местните приходи 
4 

Тенденции в събираемостта на местните приходи 4 

Оценка на инвестиционните възможности на общината 4 

Привличане на средства от алтернативни приходоизточници – 

съвместни обществено-частни инициативи, лизинг, банкови и 

облигационни заеми и ефекта върху общинския бюджет 
5 

Наличие на неразплатени разходи 5 

Благоустройство 

и комунално 

стопанство 

Степен на инвестиционна активност на общината в областта на 

благоустройството и комуналното стопанство 
7 

Състояние на пешеходните зони и пространства 
6 

Състояние на междублоковите пространства 4 

Състояние на уличната мрежа 3 

Състояние на ВиК мрежата 4 

Състояние на чистотата 6 

Развитие на 

здравеопазването 

в общината 

Достатъчност на лекарските практики в до болничната помощ 4 

Степен на покритост на населените места с лекарски и стоматологични 

практики 
4 

Осигуреност на лекарските практики със съвременна амбулаторна 

апаратура, екипировка и компютри 6 

Физическо състояние на сградния фонд на болничните заведения и на 

транспортните средства 
7 

Достатъчност на средствата по линия на клиничните пътеки за 

издръжка на болничните заведения и възможности за генериране на 

собствени приходи 4 

Съвременност на апаратурата в болничните заведения 3.5 

Степен на използваемост на легловата база в болничните заведения 
8 

Степен на осигуреност на болничните заведения със специалисти 6 

Развитие на 

образованието в 

общината 

Състояние и използваемост на сградния фонд в образованието 
4 

Физическо състояние на оборудването 4 

Квалификация на педагогическия персонал 7 

Финансова издръжка, достатъчност на средствата по линия на 

държавните стандарти за издръжка на образованието 6 

Наличие на общински програми за развитие на образованието 
2 

Успешност на мерките за оптимизиране на мрежата от учебни 

заведения  5 

Развитие на 

културните 

Физическо състояние на материалната база  4 

Квалификация на персонала, работещ в областта на културата 
5 
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дейноости Финансова осигуреност и възможност за генериране на собствени 

приходи на културните заведения 2 

Наличие на визия за бъдещето и на общински програми за развитие на 

културата в общината 
2 

Международни и национални изяви и признание на културните състави 
6 

Развитие на 

социалните 

дейности в 

общината 

Степен на застъпеност на социалните дейности в населените места от 

общината – социален патронаж, кухни за социално слаби, диабетици, 

млечни кухни и др. 6 

Физическо състояние на сградния фонд на специализирания дом за 

деца и младежи с умствена изостаналост 
6 

Възможност за достъп на инвалидите до обществени места 5 

Наличие на общински програми за работа с деца в риск, за 

приобщаване и социализация на маргинализирани групи и хора с 

увреждания 4 

Наличие или отсъствие на етническо напрежение в общината 7 

Наличие на спортни бази в общината и съответствието им на 

съвременните норми и изисквания  
4 

Спортни изяви, признания и национални отличия 8 

Участие на общината във финансирането издръжката на спорта и 

инвестирането в спортни съоръжения 
5.5 

Екологично 

състояние на 

общината 

Адекватност на общинската програма по опазване на околната среда  
6 

Организация на дейностите по събиране и обработка на ТБО. 

Състояние на сметищата в общината по оценки и стандарти на РИОСВ. 

Успешност на мерките по ограничаване и ликвидиране на 

нерегламентираните сметища. Обоснованост/ достатъчност на таксата 

за събиране и обработка на ТБО 3.5 

Качество на въздуха, почвите и водите 7 

Шумово замърсяване 7 

Радиационен фон 8 

Наличие на големи замърсители 8 

Състояние на радиационния фон 8 

Наличие и състояние на защитените територии 5 

Наличие и състояние на пречиствателните съоръжения за отпадни води 1 

Реализиране на програми за енергийна ефективност 2 

Средна оценка на вътрешните фактори 4.92 

 

 

Средните стойности на оценките на отделните вътрешни фактори (4,92) 

показват, че слабостите преобладават над силните страни. В следващата таблица те са 

представени по отделни групи критерии и визуализирани чрез графиката на техния 

SWOT  профил. 
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Таблица 53. Осреднени оценки на вътрешните фактори по основни групи 

 

Осреднени оценки по групи вътрешни 

характеристики ОЦЕНКИ 

Степен на използване на природно-

географския потенциал 6.00 

Развитие на икономиката 3.55 

Финансова политика 5.00 

Благоустройство и комунално стопанство 5.00 

Развитие на здравеопазването 5.31 

Развитие на образованието 4.67 

Развитие на културана 3.80 

Развитие на социалните дейности 5.69 

Екологично състояние на общината 5.55 

 

 
 

Смисълът на оценяването на факторите е да се прецени на какво може да 

разчита общината в бъдеще, кои свои страни да развива, от какво да се предпазва и на 

какво може да разчита. От следващата графика се вижда, че сред общия брой на 

идентифицираните вътрешни и външни фактори по-голямата част от тях са с негативно 

действие, т.е. определят се като вътрешни слабости или като заплахи на външната 

среда. По-малката част са позитивни – силни страни и благоприятни възможности. Това 

все пак не е най.неблагоприятното състояние, тъй като е очевидно, че от факторите на 

външната среда, по-голямата част са благоприятни, т.е. има реални възможности за 

елиминиране на заплахите и за преодоляване на слабите страни. За тази цел обаче 

трябва да се мобилизират силните страни на общината и да се използва потенциала на 

външните възможности. 

 

Профил на вътрешните фактори
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Развитие на образованието
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Рекапитулацията на оценките по брой на факторите, процентно съотношение, 

общата и средната оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, е 

представена в следващата таблица: 

 

Таблица 54. Рекапитулация на резултатите от оценяването на вътрешните и външните 

фактори 

 сума на 

оценките 

средна 

оценка  

Силни страни 179.50 6.65 

Възможности 176.5 7.06 

Слаби страни 140.50 3.70 

Заплахи 79.5 3.61 

   

 Брой Процент 

Силни страни 27 24.11% 

Възможности 25 22.32% 

Слаби страни 38 33.93% 

Заплахи 22 19.64% 

ОБЩО 112 100.00% 

 

На следващата графика е представен SWOT профила на община Елена, който е 

позициониран в третия квадрант на SWOT матрицата, където се съчетават 

преобладаващите слабости на общината с потенциалните заплахи на външната среда. 

Всичко това означава, че трябва да се предприемат стратегии, преди всичко към 

използване на наличните възможности и силните страни на общината за 

противодействие на външните заплахи и преодоляване на слабостите:  

45
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Позитивни

фактори

Негативни

фактори

Брой на идентифицираните 

позитивни и негативни фактори
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Приоритетите, които трябва да следва общината в своето развитие могат да се 

обособят още в три базисни стратегии: подсилваща (ОS), на завладяването (ОW; 

SW) и мобилизационна (OT; ST). Те активират и комбинират различни 

елементи от SWOT анализа. По подробно, стратегиите комбинират елементи 

(благоприятни възможности и рискове)- външни за общината с вътрешни елементи 

(силни страни и слабости). Тази вътрешно- външна дихотомия се приписва на 

множество силни страни, действия и лица, действащи в и извън общината. 

Благоприятни възможности, произхождащи от предстоящото приобщаване на 

страната към ЕС, държавната политика, макроикономическата стабилност и др. са 

външни елементи; опасностите, причинени от влошената демографска картина, 

състоянието на пазара на труда, лошата конкурентноспособност на икономиката и 

ниската инвестиционна активност също са външни елементи. Доброто 

месторазположение на общината, природно-географските дадености, културно-

образователното равнище на населението и др. (силни страни) са вътрешни елементи, 

както и недоброто състояние на основните отрасли, застъпени в общината – 

промишленост, селско стопанство и туризъм, екологията, отлива на работна сила, 

ниските доходи на населението (слабости). 

Стратегиите изтъкват ролята на външните благоприятни възможности; 

всъщност те подсилват силните страни на общината (подобряване на инфраструктурата 

за по-добро функциониране на икономиката), прекратяват слабостите (използване на 

чужди инвестиции за разработване на частния сектор), неутрализират рисковете и 

опасностите (включването в процеса на разширяване на Европа). Ролята, изиграна от 

външните благоприятни възможности не изключва възможността за развитие, 

произлязло изключително от фактори и ресурси в рамките на общината, но също тя 

SWOT профил на община Елена
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(ролята, изиграна от външните благоприятни възможности) може да подсили и ускори 

процеса на развитие, като осигурява предпоставки за използването на ресурсите 

Трите стратегии произлизат от външно/вътрешни връзки (подсилваща 

стратегия), външно/вътрешни - във вътрешността на общината (завладяваща стратегия) 

и външно/вътрешни - извън общината (мобилизационна стратегия). Първата 

стратегия включва фактори и ключови ресурси, които вече съществуват в или извън 

общината. Тази стратегия цели да подсили силните страни на общината с външни 

ресурси и да използва тези силни страни за привличане на чужди инвестиции. 

Втората стратегия използва вътрешни и външни средства, за да обхване 

слабостите (модернизацията на индустрията, подобряване на местната инфраструктура, 

обучаване на административни служители и т.н.) или да редуцира техния ефект 

(недоверието и стереотипите, произлизащи от липса на опит и познания за пазарните 

механизми или др.п.). 

И накрая, третата стратегия използва същите инструменти като предишните 

две, но е насочена към преценяване на тези рискове и опасности, които могат да 

затруднят развитието на общината. Тя мобилизира вътрешни и външни фактори и 

ресурси, за да предпази онези дейности, които спомагат за това развитие. 

Графично прилагането на трите стратегии чрез комбиниране на външните и 

вътрешните фактори е показано на следващата фигура и обяснено в текста по-долу. 
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ІІ . Визия, основни приоритети на развитие и 

мерки за тяхното осъществяване 
 

В резултат на общественото обсъждане и на базата на изводите от социално-

икономическия анализ, гражданите на община Елена се обединяват около следната 

визия за бъдещето на своята община: 

Община Елена да се превърне във високо развит аграрно-индустриален и 

туристически център с наднационално и ключово значение за транснационалното 

икономическо сътрудничество и привличането на чужди инвестиции, с 

разширяваща се и обновяваща се инфраструктура, със съхранени културно 

исторически и природни забележителности, с високо квалифицирана работна 

сила и висок индекс на човешко развитие. 

За да стане община Елена такава, е необходимо да се работи за създаване на 

благоприятен инвестиционен климат с цел стимулиране на инвестиционната активност 

за създаване на нови работни места и допълнителни източници на приходи за нейните 

жители, за развитие на туристическия бизнес в съответствие със съвременните 

критерии и изисквания, за технологично и структурно обновяване на икономиката и 

повишаване на нейната ефективност, за възстановяване на традиционните 

селскостопански производства, за развитието на техническата и социалната 

инфраструктура, за създаване на благоприятна жизнена среда, гарантираща здравето, 

безопасността и удобството на всички граждани и гости на общината и високо качество 

на живота им. За изпълнение на тази мисия е нужно да се използват възможно най-

ефективни, социално справедливи икономически, етични и демократични средства и да 

се насърчава поведение, което води до устойчиво развитие и хармония между човека и 

природата. 

С цел изпълнение на декларираната визия са разработени приоритети, мерки и 

конкретни проекти за развитие на община Елена, които са представени по-долу: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 

МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

МЕРКИ:  

1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции и 

осигуряване на заетост на населението. 

 

1.2. Приоритетно развитие на туристическия бизнес и услугите. 
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1.3. Създаване на условия за екологично селско стопанство, на базата на 

благоприятните природо географски дадености и традиции. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СОЦИАЛНА СРЕДА, 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА 

МЕРКИ:  

2.1. Подобряване  и развитие на социалната среда в общината; 

2.2. Духовно и културно развитие.  

  

ПРИОРИТЕТ 3. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

МЕРКИ:  

3.1.  Развитие на пътната инфраструктура. 

3.2.  Развитие на водопреносната инфраструктура. 

3.3.  Развитие на канализационната инфраструктура. 

3.4.  Изработване на общ устройствен план, подробни устройствени планове 

и други планове. 

3.5.  Подобряване състоянието на уличното осветление в общината. 

3.6.  Поддръжка и рехабилитация  на системата на местното кабелно радио. 

3.7.  Цифровизация на телефонната мрежа. 

3.8.  Благоустрояване на гробищните паркове. 

3.9.  Създаване на общински платени паркинги. 

3.10. Строителство/реконструкция/модернизация на пречиствателни станции 

за питейни води. 

3.11. Подкрепа за общинските ИКТ инфраструктурни проекти. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЪХРАНЯВАНЕ 

НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ 

МЕРКИ:  

4.1. Подобряване състоянието на речните корита 

4.2. Закриване на нерегламентирани сметища  в общината. 

4.3. Закриване и рекултивация на депо за ТБО в гр. Елена. 

4.4. Участие в изграждане на регионално депо за ТБО. 
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4.5. Възлагане на дейности по проучване на баланса и мониторинг на водите на 

територията на общината. 

4.6. Разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

4.7. Разработване и актуализиране на плановете за управление на защитени 

територии и на планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000. 

4.8. Дейности, свързани с опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие, като разработване на планове за действие за всички застрашени видове. 

4.9. Дейности, целящи смекчаване на влиянието на климатичните промени върху 

биологичното разнообразие – например финансиране на изследователски проекти, 

насочени към изпробване на нов метод на управление, който ще подпомага опазването 

на биоразнообразието и околната среда. 

4.10. Разработване/преглед и актуализация на регионални/ общински планове за 

управление на отпадъците. 

4.11. Почистване на площите пострадали от горски пожари, ветровали или 

насекоми. 

4.12. Закупуване на подходящо оборудване, като: 

- оборудване за сеч като харвестъри, процесори, моторни триони; 

- извозна техника, като сортиментни извозвачи, трактори, въжени линии. 

4.13. Изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за 

недържавни гори. 

4.14. Отгледни сечи в млади (под 40 годишна възраст) иглолистни и 

широколистни гори. 

 
ПРИОРИТЕТ 5. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И ПАРТНЬОРСТВА 

МЕРКИ:  

 

5.1. Укрепване административния капацитет на общината. 

 

5.2. Партньорства за развитие на сътрудничества с други общини. 

 

 

 

 
Голяма част от предвидените мерки ще бъдат реализирани посредством 

финансиране от фондовете на ЕС. Това ще се осъществи чрез реализацията на следните 

проекти, програми и техни приоритети. 
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1. Програма Развитие на селските региони 2007-2013 

Ос 2 (777 394 110 евро) 

Мярка 223: Първоначално залесяване на неземеделски земи (частна, общинска 

или държавна собственост) 

Мярка 226: Възстановяване на горския потенциал и превантивни 

дейности(частна, общинска или държавна собственост) 

Възстановяване на гори, повредени от пожари и други бедствия и превантивни 

действия. 

Ос 3 (877 666 684 евро) 

Мярка 321: Основни услуги за населението и бизнеса в селските региони 

(общини, читалища) 

Цели: 

-

развитие на бизнес в селските райони, чрез подобряване на пътната инфраструктура; 

-

достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура; 

- ултурни, 

спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги; 

   -

услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението; 

  - с информационните 

икомуникационни технологии. 

Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места (общини, читалища, 

граждански организации, религиозни организации) 

 -  

 - вени сгради с историческо и културно 

значение; 

 -  

 -

площади; 

 -  

 - планове по гореописаните дейности. 

Финансиране за общините: 100 % от допустимите разходи. Максимално 

допустима стойност на проектите: 1 000 000 евро.  

Ос 4 (76 988 306 евро) 

Мярка 41: Прилагане на стратегиите за местно развитие 

Тук се включва и подходът Лидер, който се концентрира върху създаването на 

Местни Инициативни Групи (МИГ). Предвижда се съвместно кандидатстване с община 

Златарица. 

Мярка 421: Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество 

(бенефициенти са само МИГ). 

Съвместни дейности и проекти, предлагане на общи услуги, създаване на 

европейска идентичност. 

Мярка 431: Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответната територия 

 

2. Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност (отпуснати национални и 

европейски средства 400 318 689 евро) Подобряване на инфраструктура, свързана с 

транспортните, 
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комуникационните, информационните и газоснабдителните мрежи. Целта е да се 

повиши достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, 

между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо 

урбанизирани райони. 

Операция 2.2.: Информационна и комуникационна мрежа. 

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма (отпуснати национални и 

европейски средства 218 093 623евро) 

Цел е развитие на туристическия продукт по екологично и икономически 

устойчив начин и повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и 

маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за регионатуристически продукти 

с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса 

на сектора към устойчивото регионално развитие. 

Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите 

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество (отпуснати национални и 

европейски средства 89 671 387 евро) 

Тази приоритетна ос е насочена изключително към общините, които се намират 

извън градските агломерационни ареали и изпитват остра потребност 

от инвестиции за стимулиране на развитието си. 

Конкретната помощ включва следното: 

 -

важни икономически центрове, съдействайки по този 

начин за икономическата и социална активност на прилежащите им територии; 

 - можностите, които предлагат инвестициите в 

инфраструктура; 

 -  

здравеопазването и бизнеса на местните общности чрез подобряване на 

свързаната с тях инфраструктура; 

 - привлекателно място за местни и 

чуждестранни инвеститори; 

 -  

Операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции 

Операция 4.2: Междурегионално сътрудничество 

3. Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013 

Приоритетна ос 1: Добро управление (отпуснати национални и европейски 

средства 43 389 381 евро) 

Подприоритет 1.1.: Ефективна структура на държавната администрация 

Подобряване на ефективността на държавната администрация чрез стимулиране 

на организационното развитие на административните структури: 

 -

ситуация); 

 -

модерни техники за организационно развитие). 

 Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 1.2.: Прозрачна и почтена държавна администрация 

Постигане на прозрачност и отчетност в администрацията и подобряване на 

механизмите за контрол върху дейността й: 

 - ост на администрацията и превенция на 

корупцията (анализи, създаване на средства за протичане на информация към 
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гражданите, включително на актуални интернет страници, сътрудничество с 

гражданското общество); 

 - ътрешен и външен). 

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 1.3.: Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики 

Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в 

партньорство и координация с всички заинтересовани страни: 

 -

администрация и чрез консултации и партньорство с 

всички заинтересовани страни (наръчници за разработване на политики, 

междуведомствена координация); 

 - нка на въздействието на нови политики и закони; 

 -

системата за мониторинг и оценка на политиките и законодателството. 

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 1.4.: Администрацията – партньор на бизнеса 

Оптимално и ефективно използване на публичните ресурси чрез публично-

частни партньорства (ПЧП). 

 -

обществени поръчки (създаване на наръчници и ръководства); 

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 1.6.: Транснационално и междугранично сътрудничество 

Подобряване капацитета на държавната администрация, структурите на 

гражданското общество и съдебната система, чрез използване на опит и добри 

практики от други държави членки на ЕС в областта на доброто управление. 

Приоритетна ос 2: Управление на човешките ресурси (отпуснати национални и 

европейски средства 74 123 526 евро). 

Подприоритет 2.1.: Модерно управление на човешките ресурси в държавната 

администрация 

  -   Подобряване на управлението на човешките ресурси в централните, 

областните и общинските администрации: 

 -

нормативната рамка и обучения по прилагането й); 

 - ри в държавната администрация (подбор, мобилност, 

стажанти); 

 -  

 -  

 -

капацитет). 

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 2.2.: Компетентна и ефективна държавна администрация 

Подобряване на професионалната компетентност на служителите в 

администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията: 

 - бучението в държавната 

администрация (анализ на програмите за обучение); 

 -  

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 2.5.: Транснационално и междурегионално сътрудничество 
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Подобряване капацитета на държавната администрация, структурите на 

гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и добри практики 

от други държави членки на ЕС в областта на човешките ресурси в държавната 

администрация. 

Приоритетна ос 3: Качествено административно обслужване и развитие на 

електронното управление (отпуснати национални и европейски средства 56 044617 

евро). 

Подприоритет 3.1.: Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в 

това число чрез развитие на електронното управление 

Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги: 

 -

бизнеса (стандартизиране и интегриране на услуги); 

 -  

 - ивно обслужване на гражданите в неравностойно положение; 

 -

регулаторната тежест); 

 - -услуги. 

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 3.2.: Стандартна информационно-комуникационна среда и 

оперативна съвместимост 

Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна 

среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса: 

 - -комуникационна среда (създаване на единна 

система в държавната администрация); 

 -

тези на администрацията и на гражданското общество; 

Общинските администрации са бенефициенти. 

Подприоритет 3.4.: Транснационално и междурегионално сътрудничество 

Подобряване на капацитета на държавнатаадминистрация, структурите на 

гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и добри практики 

от други държави членки на ЕС в областта на административното обслужване и 

електронното управление. 

4. Оперативна програма Околна среда 2007-2013 

Приоритет 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в населени места с население над 2 000 еквивалентни жители 

и в населени места с под 2 000 еквивалентни жители попадащи в градски 

агломерационни ареали (отпуснати национални и европейски средства 1 284 

207 841 евро) 

Този приоритет финансира мерки за конструкция, реконструкция и 

модернизация, както и за планиране и проектиране. Структурните фондове финансират 

80 % от общите допустими разходи. Останалите 20 % са национални средства, които 

могат да бъдат попълнени и чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и 

инициативата на Европейската комисия JASPERS, която е свързана също с отпускане 

на кредити. 

Приоритет 2: Подобрение и развитие на инфраструктура за третиране на 

отпадъци (отпуснати национални и европейски средства 366 743 574 евро). 

Цел на приоритета е подобрено управление на отпадъците чрез намаляване на 

количеството, рециклиране и крайна обработка, както и подобрение на състоянието на 

почвите и отпадъчните води. Структурните фондове финансират 85 % от общите 

допустими разходи. Останалите 15 % са национални средства, които могат да бъдат 
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попълнени и чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и инициативата на 

Европейската комисия JASPERS, която е свързана също с отпускане на кредити. 

Приоритетът е насочен към общините и техни асоциации. 

Приоритет 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 

(отпуснати национални и европейски средства 103 281 048 евро) 

Приоритетът се концентрира върху областите по НАТУРА 2000, планове за 

опазване на защитени биологични видове и намаляване на влиянието на глобалното 

затопляне върху защитените видове. Структурните фондове финансират 85 % от 

общите допустими разходи. Останалите 15 % са национални средства. По този 

приоритетмогат да участват общини, техни асоциации както и други неправителствени 

организации. 

5. Програми за териториално сътрудничество 

Тези програми целят интензивирането на регионалното сътрудничество. 

Те се делят на три вида: 

 - -програми, които финансират сътрудничество между области с обща 

физическа граница. За община Елена това е  Програмата Румъния-България, която 

включва всички български крайдунавски области и съответните региони в Румъния. 

Европейското финансиране е 85 % от общите допустими разходи. Проектите трябва да 

докажат най-малко един партньор от съседната държава. 

Тематично програмата е генерално формулирана и позволява финансирането на 

проекти от различни области, например социална сфера, икономическо развитие или 

екология. 

 - -програми, които обхващат по-големи географски области. 

България е част от програмата Югоизточна Европа, в която влизат и Австрия, 

Унгария, Словакия, Румъния и Гърция, както и страните от западните Балкани. 

Европейското финансиране е 85 % от общите допустими разходи. Проектите трябва да 

докажат най-малко два партньора от две други държави. Тематично програмата е 

генерално формулирана и позволява финансирането на проекти от различни области, 

например социална сфера, икономическо развитие или екология. 

 - -програма, която обхваща всички страни членки на ЕС, Швейцария и 

Норвегия. 

Европейското финансиране е 85 % от общите допустими разходи. Проектите 

трябва да докажат най-малко два партньора от две други държави като се акцентира на 

проекти с възможно най-голямо териториално покритие. Тази програма финансира 

обмяна на опит и добри практики между национални, регионални и местни публични 

администрации. 

6. Акционни програми на общността 

Освен структурните фондове, ЕС има и редица акционни програми, които 

се управляват директно от Генералните дирекции на Европейската комисия. Те 

са с тематична насоченост и предлагат финансиране между 50 % и 85 % от 

общите допустими разходи. По тези програми се кандидатства директно и на 

конкурентни начала с представители от други страни-членки. Те най-често акцентират 

върху популяризирането на европейската идея и изискват партньори от други страни-

членки. 

Една такава програма е „Граждани за Европа”, която подкрепя партньорства 

между побратимени градове. Тя се осъществява посредством годишни покани за 

представяне на проектни предложения и финансира около 60 % от допустимите 

разходи. 

Други акционни програми са: 

ПРОГРЕС – Програма за заетост и социална солидарност (2007-2013) 
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Програмата предвижда следните дейности: 

- събиране, развитие и разпространение на статистически данни; 

развитие и разпространение на общи методи и показатели; провеждане на изследвания, 

анализи, проучвания и разпространение на резултатите от тях; оценка на резултатите; 

изработване и публикуване на насоки за дейността и доклади за резултатите 

посредством Интернет; 

 

действия чрез: 

 - обмен на опит, добри практики, новаторски подходи и организиране на 

взаимно обучение чрез срещи, работни групи, семинари на европейско, 

междудържавно и държавно ниво; 

 - организиране на конференции и семинари в подкрепа на развиването и 

прилагането на правото на Общността и целите на политиките й; 

 - организиране на медийни кампании и прояви; 

- организиране на работни мрежи от 

служители на националните администрации, които да наблюдават прилагането на 

европейското право; финансиране  на обучителни семинари за юристи, 

административни служители и др.; обмен на персонал между националните 

администрации. 

Бюджетът на програмата за периода 2007-2013 г. е 628,8 млн. евро, като 

проектните предложения ще се подават вследствие на покани, които ще бъдат 

публикувани на следната интернет страница:  

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm 

Продължителността на дейностите е 12 месеца. По тази програма могат да 

участват местни и регионални власти, социални партньори, НПО, агенции и служби по 

заетостта, медии, национални статистически служби и др. 

Програма „Младежта в действие” 2007-2013 г. 

Програмата подкрепя проекти в 5 направления: 

 

 

 

 

сътрудничество в младежката сфера" 

Бюджетът на програмата възлиза на 885 млн. евро, като покани за проектни 

предложения се публикуват няколко пъти годишно. Финансират се проекти с 

продължителност от 6 до 12 месеца. Документи се подават до Държавната агенция за 

младежта и спорта. По тази програма могат да участват 

организации с нестопанска цел или неправителствени организации, местни, 

регионални публични органи, неформални групи от млади хора, органи, действащи на 

европейско равнище в сферата на младежта, международни организации с нестопанска 

цел, организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, 

културата или спорта. 

Изследвания, технологии и развитие 2007-2013 

7-ата Рамкова програма за изследвания, технологии и развитие трябва да бъде 

фокусирана върху следните 6 приоритета: 

между лаборатории; 

 

конкуренция между екипите на европейско ниво; 
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-добрите 

изследователи; 

 

 

Интернет страница на програмата: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

Образование и обучение 2007-2013 

Новата програма се подразделя в 4 оси: 

общи дейности; 

жност за обмен на студенти в  друга европейска 

страна; 

гимназии в училища и предприятия в друга европейска страна; 

. 

Интернет страница на програмите: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/programmes_en.html 

Култура 2007 

Програмата възнамерява да засили: 

 

-художествени произведения; 

 

Интернет страница на програмата: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 

Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации 2007-2013 г. 

Генерална дирекция Предприятие към Европейската комисия управлява 

рамкова програма, целяща да стимулира конкурентноспособността на 

европейските предприятия. Инструмента е насочен към малките и средни предприятия 

и ще финансира новаторски дейности (включително еко- иновации), ще предоставя по-

добър достъп до финансиране и ще предоставя услуги за бизнеса в регионите. Ще се 

подкрепя използването на информационни и комуникационни технологии и развитието 

на информационното общество. Трета насока е повишеното използване на 

възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. 

Рамковата програма се състой от три програми: програма за предприемачество и 

иновации, програма за подкрепа на информационни и комуникационни технологии и 

програма Интелигентна енергия Европа. 

Интернет страница на рамковата програма: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

LIFE+ (2007-2013 г.) 

LIFE+ е новият финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 

2,143 млрд. евро. Програмата финансира проекти, подпомагащи 

осъществяването и прилагащи европейските политики в областта на околната 

среда. Тя обхваща три компонента: 

-разнообразие: LIFE+ Природа финансира добри 

практики и улесняване на директивата за птиците и естествената среда. Финансирането 

варира между 50 и 75 %. 

LIFE+ Био-разнообразие финансира проекти, подкрепящи плана на 

Европейската комисия „Намаляване загубата на био- разнообразие до 2010 г.–и след 

това”. Финансирането е максимално 50 % 

подпомага проекти, които допринасят за прилагането на европейските политики в 

областта на околната среда, разработват иновативни модели, технологии и 
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инструменти както и наблюдението на тези политики (включително наблюдение на 

горите). Максималното финансиране е 50 %. 

ционни кампании в 

областта на околната среда, както и проекти за предпазване от горски пожари 

(привличане на общественото внимание, обучения). Максималното финансиране е 50 

%. 

7. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

(ЕИП) 

Финансовият механизъм има следните приоритети: 

замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия; 

ресурсите и тяхното управление; 

и градското обновяване; 

обучението, укрепване на капацитета за административни и публични услуги на 

местните власти и техните администрации, както и на демократичните процеси, които 

ги подкрепят; 

 

Сумата, която е договорена за България е в размер на 21,5 млн. евро. 

Подкрепата за проекти по Финансовия механизъм на ЕИП е до 60% от 

стойността на проекта. Това съотношение може да се промени в следните случаи: 

- при положение, че е осигурено 15% съфинансиране на проекта от 

държавния бюджет; 

- за проекти на неправителствени организации, в случай, че проектът 

е в един от приоритетните и за двата финансови механизма (Финансов механизъм на 

ЕИП и Норвежка програма за сътрудничество) сектори. 

С проекти могат да кандидатстват всички публични или частни организации или 

неправителствени организации, които са регистрирани като юридически лица в 

Република България и действат в обществен интерес като централни, регионални или 

местни органи; образователни/научни институции; екологични организации; 

доброволни и обществени организации; публично-частни партньорства. 

Интернет страница: http://www.eeagrants.org/ 

8. Ромски образователен фонд 

Ромският образователен фонд е създаден, за да подпомага международната 

инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” За финансова подкрепа 

могат да кандидатстват неправителствени организации, училища, общини и др. от 

страните-участнички в Десетилетието. 

Ще бъдат подкрепени проекти в 4 направления: 

1. Систематична реформа и образователни подобрения за ромите. 

2. Пилотни проекти за образователни промени. 

3. Анализ на образователни проблеми на ромите, подпомагащ развитието на 

политики и институционален капацитет. 

4. Подкрепа за търсене на образование от страна на ромите на всички нива. 

С проекти могат да кандидатстват организации от публичния и частния сектор, и 

като партньори. Към публичния сектор се включват национални, регионални и местни 

власти. Частният сектор може да включва ромски и неромски граждански организации, 

частни образователни институции. Могат да 
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кандидатстват и многонационални проекти, при условие, че е ясно коя 

организация поема отговорността за реализация на проекта. Могат да кандидатстват и 

организации, които желаят да работят в други страни, например НПО от България 

желае да реализира проект в Словакия и обратно. 

В този случай се изисква работа с местно НПО. 

Проектите в категории 2 и 3 могат да кандидатстват за финансиране до 100% на 

разходите. Проекти в категория 2 ще бъдат финансирани с максимум 200 000 евро. 

Проекти в категория 3 ще получават само техническа подкрепа в 

размер до 100 000 евро. 

Представителите на Ромския образователен фонд ще разглеждат идеите за 

проекти и предложения. Когато дадена идея бъде оценена като избираема, РОФ може 

да предостави консултант за развиване на идеята при поискване от страна на 

организацията. 

 

 



ІІІ . Индикативна финансова таблица 
Предвидените мерки за реализацията на основните приоритети за развитие на община Елена, с предвидените средства по източници на финансиране 

и индикатори за изпълнение са представени в следващите таблици: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
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Необходими средства 

(хил.лв.) 

 

 

 

Източници на 

финансиране 

 

1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда 

за привличане на инвестиции и осигуряване 

на заетост на населението:  

 

 

 
11 070 

 

1.1.1. Подобряване условията за търговско 

обслужване. 

 

Изграден  общински 

пазар; Брой 

обслуженижители  и гости 

на общината годишно 

2009-2010г. Община Елена 

500 Фондове на ЕС и 

РБ 

1.1.2. Създаване условия за информационно 

обслужване на бизнеса. 

 

Изграден   Бизнес ц-р 

2009-2010г. Община Елена 

250 Фондове на ЕС 

1.1.3. Изграждане и поддържане на публичен 

информационен портал на община Елена. 

Изработен и 

функциониращ   публичен 

инф. портал 

2009-2013г. Община  Елена 
20 Фондове на ЕС и 

общински бюджет 

1.1.4. Създаване на условия за максимално 

оползотворяване на местните ресурси. 

Инвестирани   х.лв.  в: 

-обекти за туристически 

услуги; 

-ферми за селско стоп.; 

- микропредприятия   

2009-2013г. 
Община Елена, 

частни предприемачи 

5 000 Фондове  на ЕС и 

частни нвестиции 

1.1.5. Изработване на стратегия за развитие на 

малкия и средния бизнес. 

Брой новосъздадени   МСП 
2008-2013г. 

Община Елена, частни 

предприемачи 

2 500 Фондове  на ЕС и 

частни нвестиции 

1.1.6. Изработване на координирана система за 

развитие на научно-изследователската и 

развойна дейност на местните фирми. 

 

Брой регистрирани 

патенти, търговски и 

запазени марки  2009-2013г. Частни предприемачи 

500 Фондове на ЕС и 

частни нвестиции 

1.1.7. Развитие и подобряване формите на 

публично-частни парньорства. 

 

Брой реализирани   

проекти по линия на ПЧП 2009-2013г. 
Община Елена и 

частни  предприемачи 

1 500 Фондове на ЕС и 

частни нвестиции 
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1.1.8. Създаване и/или разширяване на центрове 

за технологичен трансфер, технологични 

инкубанори, технологични платформи, 

технологични паркове и др. Както и 

разнообразяване на предоставяните от тях 

услуги. 

 

Създаване и разширяване 

на центрове за 

технологичен трансфер 

2009-2013г. Община Елена  

300 Фондове на ЕС и 

РБ 

1.1.9. 

Реконструкция/възстановяване/модернизация на 

съществуващи индустриални и бизнес зони, 

включително свързаната с бизнеса техническа 

инфраструктура. 

 

Реконструирани , 

възстановени и 

модернизирани 

индустриални и бизнес 

зони 
2008-2013г. 

Община Елена и 

частни  предприемачи 

500 Фондове на ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.Приоритетно развитие на туристическия 

бизнес и услугите:  

 

 

  

8 527  

1.2.1. Изграждане на обществени тоалентни по 

населени места – гр.Елена , с. Константин, с. 

Майско, с.Беброво, с. Каменари, с.Палици. 

 

Изградени и рехабилити-

рани   обществени  

тоалетни 2009-2011г. Община Елена 

500  Фондове на ЕС и 

общински бюджет 

1.2.2. Дейности свързани с подобряването на 

обществените места за почивка. 

Брой възстановении  

новосъздадени паркове и 

градинки 
2009-2013г. Община Елена 

250 Фондове на ЕС 

1.2.3. Изработване и поставяне на 

информационни табели/табла за културно 

исторически и туристически обекти. 

Брой инф.табели/табла 

за исторически и 

туристически обекти 
2008-2010г. 

Община Елена , 

Местен съвет по 

туризъм и 

Туристическо 

дружество”Чумерна” 

35 Фондове на ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.4. Развитие на системата от туристически 

маршрути. 

Брой обозначени   

туристически  маршрути 
2009-2013 

Местен съвет по 

туризъм и 

Туристичаско 

дружество”Чумерна” 

300 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.5. Изграждане на туристически лифт 

с.Мийковци – х.”Чумерна”. 

Изграден   туристически 

лифт; Брой обслужени   

туристи годишно  

2009-2011г. Община Елена 
3 000 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.6. Реконструкция и обновяване на Обновени   туристически 

хижи 
2009-2013г. Община Елена 

500 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 
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туристическите обекти. 

 

1.2.7. Рекламно обслужване на туризма. Създадени  туристически 

каталози, проспекти, 

рекламни брошури 

 

2008-2013г. 

Община Елена, 

Местен съвет по 

туризъм 

150 Фондове от ЕС, 

частни нвестиции 

и общински 

бюджет 

1.2.8. Подпомагане повишаване квалификацията 

на кадрите, заети в туризма. 

Брой обучени  специа-

листи, заети в сферата на 

туристическите услуги 
2008-2011г. 

Община Елена, 

Местен съвет по 

туризъм 

90 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.9. Разработване на стратегия за развитие на  

туризма в общината за периода 2010-2013г. 

 

Утвърдена  стратегия за 

развитие на туризма 2009-2013г. 

Община Елена, 

Местен съвет по 

туризъм 

2 Фондове от ЕС и 

общински бюджет 

1.2.10. Развитие на базата за отдих и спортуване 

на децата. 

Брой възст.   детски 

площадки; Брой изгр. 

спортни съоръжения 

2009-2013г. Община Елена 
500 Фондове от ЕС и 

РБ 

1.2.11. Възстановяване  сградата на бившето 

начално училище за културно-исторически 

информационен център и градска художествена 

галерия. 

 

Изградени  КИИЦ и 

градска худ. галерия 

 
2009-2012 Община Елена 

1 500 Фондове на ЕС и 

РБ 

1.2.12. Подобряване и разширяване дейността на 

общинския туристически информационен 

център. 

 

Обзаведен  с   офис 

техника център; 

Брой въведени   нови 

инф.турстически  услуги 

за  посетители. 

2009-2013г. 

Община 

Елена,Местен съвет 

по туризъм 

50 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.13. Провеждане на контактна турис-тическа 

борса „Ваканция 4 сезона”. 

 

Проведени  ежегодни 

турист.борси 2008-2013г. 

Община Елена, 

Местен съвет по 

туризъм 

35 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 

1.2.14.Обновяване интернет - страницата на 

Общината с актуална информация за 

туристическото предлагане. 

актуализирана интернет 

страница  
2008-2013г. Община Елена 

15 Фондове от ЕС, 

частни нвестиции 

и общински 

бюджет 

1.2.15. Развитие на туристическата 

инфраструктура, когато и ако е необходима за 

нуждите на атракциите (места за пикник, 

паркинги, тротоари, зелени площи, тоалетни, 

осветление, малки съоръжения за събиране на 

отпадъци и др.), както и съоръжения и удобства 

Изградени туристически 

съоръжения  и атракции 

2009-2013г. 

Община Елена, 

Местен съвет по 

туризъм, частни 

предприемачи 

1 000 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 
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за инвалиди и възрастни посетители. 

1.2.16. Реконструкция и обновяване/ремонт на 

обществени сгради с историческо и културно и 

религиозно значение и подобряване на околните 

пространства, включително вертикална 

планировка. 

Реконструирани и 

обновени обществени 

сгради  
2008-2013г. Община Елена 

400 Фондове от ЕС и 

РБ 

1.2.17. Дейности, подпомагащи развитието на 

регионални продукти и пазарната информация, 

като инвентаризация и оценка на 

туристическите ресурси, средства и услуги, 

регионален маркетинг и изследвания на 

влиянието, регионални проучвания на 

посетителите. 

Инвентаризация и оценка 

на туристическите 

ресурси, средства и услуги 

2009-2013г. Община Елена 

100 Фондове от ЕС и 

РБ 

1.2.18. Комуникационни кампании за 

подобряване на осведомеността относно 

природното и културното наследство и приноса 

на туризма към развитието, разпространението 

на подходяща информация сред туристическия 

бизнес, организиране на туристически форуми 

за насърчаване на ефективната двустранна 

комуникация, участие и ангажиране на местния 

бизнес в установяването и разрешаването на 

общи проблеми и др. 

Организирани 

туристически форуми и  

комуникационни 

кампании 

2009-2013г. 
Община Елена и 

частни  предприемачи 

100 Фондове от ЕС и 

частни нвестиции 

1.3. Създаване на условия за екологично 

селско стопанство, на базата на 

благоприятните природо - географски 

дадености и традиции: 

 

  

3 000  

1.3.1. Подпомагане развитието на 

билкопроизводството  и отглеждането на 

етерично-маслени култури. 

Площ на масивите, 

засадени с етерично-

маслени култури и билки 

 

2008-2013г. Частни предприемачи 

1 500 Фондове на ЕС и 

частни нвестиции 

1.3.2. Подпомагане развитието на овощарството, 

отглеждането на трайни насаждения, 

пчеларството и животновъдството. 

Площ на масивите, 

засадени   с трайни 

насаждения  ; 

Брой пчелни кошери; 

Брой изградени ферми за 

животни 

2008-2013г. Частни предприемачи 

1 500 Фондове на ЕС и 

частни нвестиции 
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ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СОЦИАЛНА СРЕДА, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА 

Мярка, 

дейност И
н

д
и

к
а

т
о

р
 з

а
 

п
о

ст
и

г
а

н
е
т
о

 

С
р

о
к

 з
а

 

п
о

ст
и

г
а

н
е 

О
т
г
о

в
о

р
н

а
 

и
н

ст
и

т
у

ц
и

я
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Източници на 

финансиране 

 

2.1. Подобряване и развитие на социалната 

среда в общината: 

  
 

 
7 630 

 

2.1.1.Подобряване жизнената среда в детските 

заведения. 

 

Ремонтиранидетски 

градини 2008-2013г. Община Елена 1 300 

Фондове на ЕС, 

РБ и общински 

бюджет 

2.1.2. Преустройство на Дом за деца с.Тодювци, 

в Дом за стари хора. 

 

Въведен в 

експлоатациядом за стари 

хора 
2008-2010г. 

Община Елена 
700 

Фондове на ЕС, 

РБ и общински 

бюджет 

2.1.3. Изграждане на защитено жилище – 

с.Ил.Рът 

Изграденои 

функциониращо защитено 

жилище 

2008-2009 
Община Елена 

180 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.4. Подобряване жизнената среда в 

училищата. 

Ремонтирани   училищни 

сгради 2008-2013 
Община Елена 

1 250 
Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.5. Пригаждане на архитектурната среда на 

обществаните сгради за  достъп от хора с 

увреждания. 

Изградени съоръжения  за 

достъп на хора с 

увреждания в  общест-

вени сгради 

2008-2013г. 

Община Елена 

500 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.6. Обновяване базата на заведението за 

социални услуги без настаняване. 

Обновена   сграда; 

Обновено оборудване   2008-2010г. 
Община Елена 

100 

Фондове на ЕС, 

РБ и общински 

бюджет 

2.1.7. Подобряване условията и качеството на 

услугите в здравните заведения. 

Ремонтирани  сгради; 

Обновено оборудване .    2008-2013г. 
Община Елена, 

частни предприемачи 
800 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.8. Осигуряване на добра жизнена среда в 

клубовете на пенсионерите. 

 

Брой обновениклубове на 

пенсионера 2009-2012г. 

Община Елена 
200 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.9. Оптимизиране на общинския автопарк. 

 

Обновен автопарк 
2009-2013г. 

Община Елена 
800 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.10. Изграждане или рехабилитация и 

оборудване на инсталации/мощности за Изградени 2009-2013г. 
Община Елена 

200 
Фондове на ЕС и 

РБ 
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производство на топлинна и/или електрическа 

енергия за общински сгради от възобновяеми 

енергийни източници. 

инсталации/мощности за 

производство на топлинна 

и/или електрическа 

енергия 

2.1.11. Създаване или подобряване на центрове, 

предоставящи услуги, свързани с използването 

на информационни и комуникационни 

технологии 

Центрове, предоставящи 

услуги, свързани с 

използването на 

информационни и 

комуникационни 

технолотии 

2009-2013г. 

Община Елена 

100 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.12. Въвеждане на модерни информационни и 

комуникационни технологии и средства в 

училищата. 

Въведени информационни 

и комуникационни 

технологии и средства в 

училищата. 

2009-2013г. 

Община Елена 

500 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.13. Повишаване на квалификацията на 

учителите/преподавателите и създаване на 

условия за тяхното кариерно развитие 

Брой учители с повишена 

квалификация 2008-2013г. 

Община Елена 
100 

Фондове на ЕС, 

РБ и общински 

бюджет 

2.1.14. Осигураване на необходимите условия и 

ресурси за реализиране на процеса на 

интеграция на представители на малцинствени 

етнически групи. 

Интеграция на 

представители на 

малцинствени етнически 

групи 

2009-2013г. 

Община Елена 

200 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.15. Разширяване на извънкласните и 

извънучилищни форми на обучение. 

Брой нови извънкласни 

форми на обучение. 2008-2013г. 
Община Елена 

100 
Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.16. Създаване на система за професионално 

ориентиране и кариерно развитие. 

Брой ученици с 

професионално 

ориентиране и кариерно 

развитие. 

2008-2013г. 

Община Елена 

100 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.17. Предоставяне на възможности за 

ограмотяване на възрастни. 

Брой ограмотени 

възрастни. 2009-2013г. 
Община Елена 

50 
Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.18. Оборудване и адаптиране на работни 

места за хора с увреждания и въвеждане на 

иновативни подходи за електронно включване с 

оглед социалното включване на хората от 

целевите групи. 

Оборудвани и адаптирани 

работни места за хора с 

увреждания 
2009-2013г. 

Община Елена 

50 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.1.19. Подкрепа за създаване на социални 

предприятия чрез предоставяне на стартов 

капитал, обвързан с осигуряване на работни 

места за хора от уязвимите групи 

Създадвани социални 

предприятия 
2009-2013г. 

Община Елена 

50 

Фондове на ЕС и 

РБ 
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2.1.20. Създаване на работни места за 

специалисти в сектора на социалната 

икономика. 

Създавани работни места 

за специалисти в  

социалната икономика 
2009-2013г. 

Частни предприемачи 
100 

Частни нвестиции 

2.1.21. Подкрепа за доразвиването на 

предоставяните социални услуги във вече 

съществуващите алтернативни форми. 

Доразвити социални 

услуги 2009-2013г. 

Община Елена 
50 

Фондове на ЕС  

2.1.22. Подобряване качеството на грижи в 

специализираните институции за деца и 

възрастни, като се акцентира на социалната, 

обучителната и трудотерапевтичната работа с  

настанените в тях за подготвяне извеждането и 

интегрирането им в общността. 

Подготвяне извеждането и 

интегрирането на деца и 

възрастни от 

специализираните 

институции в общността. 
2009-2013г. 

Община Елена 

200 

Фондове на ЕС  

 

2.2. Духовно и културно развитие: 

 
 

 
4 150 

 

2.2.1. Създаване на условия за разнообразяване 

свободното време на младежите. 

Изграден  младежки 

център  2009-2011г. 
Община Елена 

750 
Фондове на ЕС и 

РБ 

 

2.2.2. Развитие на библиотечното дело 

Обновен  библиотечен 

фонд 2009-2012 
Община Елена 

150 
Фондове на ЕС и 

РБ 

2.2.3. Подобряване материалната база на 

читалищата. 

Брой ремонтирани   сгради 

на читалища ; 

Обновено обзавеждане. 

2008-2013г. 
Община Елена 

1 000 

Фондове на ЕС, 

РБ и общински 

бюджет 

2.2.4. Обогатяване на културно-историческото 

наследство. 

Брой  

ремонтиранипаметници на 

културата и 

архитектурата 

2008-2013г. 

Община Елена 

2 000 

Фондове на ЕС и 

РБ 

2.2.5. Организиране на културни събития, 

фестивали, празници и др. с цел  поддържане на 

традициите и стимулиране на културното 

многообразие. 

Проведени   фестивали; 

Организирани   празни-ци 
2008-2013г. 

Община Елена 

250 

Фондове на ЕС, 

РБ и общински 

бюджет 
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ПРИОРИТЕТ 3. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Източници на 

финансиране 

 

3.1. Развитие на пътната инфраструктура. 

3.1.1. Основни проекти   (Приложение № 1) 

Ремонтирана и поддър-

жана  пътна мрежа 

2008-2013г. Община Елена 11 100 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.2. Развитие на водопреносната 

инфраструктура. 

3.2.1.Основни проекти(Приложение № 2) 

Изградена и ремонти-

рана  водопреносна 

мрежа 

2008-2013г. Община Елена 8 000 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.3. Развитие на канализационната 

инфраструктура.  

3.3.1.Основни проекти(Приложение № 3) 

Изградена и ремонти-

рана   канализационна  

мрежа 

2008-2013г. Община Елена 14 900 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.4. Изработване на общ устройствен план, 

подробни устройствени планове и др. планове. 

 

Изработени  и 

утвърдени   планове 2009-2013г. 

Община Елена 400 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.5. Подобряване състоянието на уличното 

осветление  в общината. 

 

Ремонтирано   улично 

осветление 2008-2013г. 

Община Елена 1 000 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.6. Поддръжка и рехабилитация на системата 

на местното  кабелно радио. 

 

Рехабилитирана с-ма на 

местното кабелно радио. 2009-2013г. 

Община Елена 200 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.7. Цифровизация на телефонната мрежа.  

 

Въведена в 

експлоатация  цифрова 

тел. централа 
2008-2013г. 

БТК и  

Частни 

инвеститори 

200 Фондове  на ЕС и 

частни нвестиции 

3.8. Благоустрояване на гробищните паркове. 

 

благоустроен гробищен 

парк 2009-2012г. 
Община Елена 500 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.9. Създаване на общински платени паркинги. Брой изградени 

общински паркинги   
2009-2013г. Община Елена 500 Фондове  на ЕС и 

РБ 

3.10. 

Строителство/реконструкция/модернизация на 

пречиствателни станции за питейни води. 

Пречиствателни 

станции за питейни 

води. 
2009-2013г. 

Община Елена 10 000 Фондове  на ЕС и 

РБ 
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ПРИОРИТЕТ 4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ 

 

 

Мярка , 

дейност И
н

д
и

к
а

т
о

р
 з

а
 

п
о

ст
и

г
а

н
е
т
о

 

С
р

о
к

 з
а

 

п
о

ст
и

г
а

н
е 

О
т
г
о

в
о

р
н

а
 

и
н

ст
и

т
у

ц
и

я
 

Необходими 

средства (хил.лв.) 

 

 

 

Източници на 

финансиране 

 

4.1. Подобряване състоянието на речните 

корита. 

Почистени речни  

корита; 

Коригирано   корито на 

река Еленска 

2008-2013г. 

Община Елена 

4 000 Фондове на ЕС, РБ 

и общински 

бюджет 

4.2. Закриване на нерегламентирани сметища  

в общината. 

Брой закрити   нерегла-

ментирани сметища 

2009-2013г 
Община Елена 

100 Фондове на ЕС и 

РБ 

4.3. Закриване и рекултивация на депо за ТБО 

в гр. Елена. 

Закрито и рекулти-

вирано   сметище 2010-2013г. Община Елена 
200 Фондове на ЕС и 

РБ 

4.4. Участие в изграждане на регионално  депо 

за ТБО. 

Изградено депо 
2009-2013г. Община Елена 

150 Фондове на ЕС и 

РБ 

4.5. Възлагане  на дейности по  проучване на 

баланса и мониторинг на водите на 

територията на общината. 

Разработен воден баланс 

2009-2011г. Община Елена 

100 Фондове на ЕС и 

РБ 

4.6.Разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

Организирана дейност 

по разделно събиране на 

отпадъци 

2010-2013г. Община Елена 
680 Фондове на ЕС и 

РБ 

4.7. Разработване и актуализиране на 

плановете за управление на защитени 

територии и на планове за управление на 

защитените зони от НАТУРА 2000 

Разработени планове за 

управление на защитени 

територии и управление 

на защитените зони от 

НАТУРА 2000 

2009-2013г. Община Елена 

200 Фондове на ЕС  

4.8.  Дейности, свързани с опазване и 

възстановяване на биологичното 

разнообразие, като разработване на планове за 

действие за всички застрашени видове. 

Опазване и 

възстановяване на 

биологичното 

разнообразие 

2009-2013г. Община Елена 

100 Фондове на ЕС  

4.9. Дейности, целящи смекчаване на 

влиянието на климатичните промени върху 

Брой финансирани 

проекти 2009-2013г. Община Елена 
50 Фондове на ЕС  

3.11. Подкрепа за общинските ИКТ 

инфраструктурни проекти 

Инфраструктурни 

проекти 2009-2013г. 
Община Елена 200 Фондове  на ЕС  
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биологичното разнообразие – например 

финансиране на изследователски проекти, 

насочени към изпробване на нов метод на 

управление, който ще подпомага опазването 

на биоразнообразието и околната среда. 

4.10. Разработване/преглед и актуализация на 

регионални/ общински планове за управление 

на отпадъците. 

Актуализиран/разработе

н общински план за 

управление на 

отпадъците. 

2009-2013г. Община Елена 

100 Фондове на ЕС  

4.11. Почистване на площите пострадали от 

горски пожари, ветровали или насекоми. 

Почистени площи 

пострадали от горски 

пожари, ветровали или 

насекоми. 

2008-2013г. 

Община Елена и 

частни 

инвеститори 

245 Фондове на ЕС, РБ 

и частни 

инвестиции 

4.12. Закупуване на подходящо оборудване, 

като: 

-оборудване за сеч като харвестъри, 

процесори, моторни триони; 

-извозна техника, като сортиментни 

извозвачи, трактори, въжени линии. 

Закупено оборудване за 

сеч и извозна техника. 

2008-2013г. 

Община Елена и 

частни 

инвеститори 

100 Фондове на ЕС и 

частни инвестиции 

4.13. Изработване на лесоустройствени 

проекти, планове и програми за недържавни 

гори. 

Изработени 

лесоустройствени 

проекти, планове и 

програми за недържавни 

гори. 

2009-2010г. Община Елена 

100 Фондове на РБ 

4.14. Отгледни сечи в млади (под 40 годишна 

възраст) иглолистни и широколистни гори. Декари отгледни сечи 2009-2013г. Община Елена 
300 Фондове на РБ 

ПРИОРИТЕТ 5.  АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И ПАРТНЬОРСТВА 

 

Мярка , 

дейност И
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о
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о
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т
у

ц
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я
 

Необходими 

средства (хил.лв.) 

 

 

 

Източници на 

финансиране 

 

5.1 Укрепване административния 

капацитет на общината    
315  

5.1.1. Въвеждане на модерни техники за 

организационно развитие като стратегии за Модерни техники за 2009-2013г. Община Елена 
20 Фондове на ЕС 
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развитие и модели за управление на 

промените в административните структури 

организационно 

развитие 

5.1.2. Създаване на информационна система за 

оценка на ефективността на управленските 

процеси. 

Разработване и въвеждане на критерии за 

оценка на постигнати резултати спрямо 

поставени цели. 

Информационна система 

за оценка на 

ефективността на 

управленските процеси. 

 

2009-2013г. Община Елена 

50 Фондове на ЕС 

5.1.3. Утвърждаване на механизми и методи за 

противодействие на корупцията и избягване 

на конфликтите на интереси. 

Механизми и методи за 

противодействие на 

корупцията 

2009-2013г. Община Елена 

20 Фондове на ЕС 

5.1.4. Разработване на планове за действие за 

прилагане на ПЧП и аутсорсинг. Планове за действие за 

прилагане на ПЧП и 

аутсорсинг. 

2009-2013г. Община Елена 

50 Фондове на ЕС 

5.1.5. Насърчаване на инициативи за наемане 

и интегриране на служители в неравностойно 

положение. 

Интегриране на 

служители в 

неравностойно 

положение. 

2009-2011г. Община Елена 

10 Фондове на РБ 

5.1.6. Въвеждащо обучение и повишаване на 

квалификацията на служителите по различни 

теми като: финансово управление; принципи 

на административното обслужване и умения 

за работа с клиенти; чуждоезикови и 

компютърни умения; концепция за е-

управление и др. 

Повишаване на 

квалификацията на 

служителите. 
2008-2013г. Община Елена 

40 Фондове на ЕС и 

общински бюджет 

5.1.7. Обучения за прилагане на ЗОП и Закона 

за концесиите; Обучения за базови знания и за 

управление на проекти по ПЧП. 

Обучения на 

служителите 
2008-2013г. Община Елена 

5 Фондове на ЕС 

5.1.8. Въвеждане на системи за управление на 

качеството на административното обслужване 

и особено популяризирането на онези от тях, 

базирани на модела за съвършенство на 

Европейска фондация по управление на 

качеството (EFQM), подобно на Общата рамка 

Системи за управление 

на качеството на 

административното 

обслужване 
2009-2013г. Община Елена 

40 Фондове на ЕС и 

общински бюджет 
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за оценка (CAF) 

5.1.9. Улесняване на достъпа до 

административни услуги и облекчаване на 

административните процедури за хората в 

неравностойно положение, както и за 

обучение на служителите за работа с тях. 

Облекчаване на 

административните 

процедури за хората в 

неравностойно 

положение 

2009-2010г. Община Елена 

20 Фондове на ЕС 

5.1.10. Създаване на места за електронен 

публичен достъп до услуги, включително и за 

лица с физически ограничения. 

Места за електронен 

публичен достъп до 

услуги 

2009-2010г. Община Елена 

10 Фондове на ЕС 

5.1.11. Разработване на нови и интегрирани 

електронни услуги. Нови и интегрирани 

електронни услуги. 
2009-2013г. Община Елена 

50 Фондове на ЕС 

5.2 Партньорства за развитие на 

сътрудничества с други общини    
90  

5.2.1. Разпространение на информация и 

кампании за повишаване на информираността 

на населението. 

Проведени кампании за 

повишаване на 

информираността на 

населението. 

2008-2013г. Община Елена 

30 Фондове на ЕС 

5.2.2. Обучения, семинари, конференции, 

пътувания с учебна цел, туининг проекти, 

съвместни срещи, включващи и социално-

икономическите партньори (университети, 

НПО, бизнес сдружения, синдикани и 

т.н.).нови и интегрирани електронни услуги. 

Проведени обучения, 

семинари, конференции, 

пътувания с учебна цел 

на служителите. 
2009-2013г. Община Елена 

50 Фондове на ЕС и 

общински бюджет 

5.2.3. Разработване на портали/виртуални 

мрежи за обмен на най-добри практики, 

интернет-базирани средства и електронни 

бази данни за споделен обмен на най-добрите 

практики и тенденции в развитието. 

Портали/виртуални 

мрежи за обмен на най-

добри практики. 
2009-2010г. Община Елена 

10 Фондове на ЕС 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

  
Финансова таблица на План за развитие на община Елена за периода 2007-2013 година 

 Общо 

финансира

-не 

(лв.) 

Национално съфинансиране Европейски съюз Друго 

безвъз- 

мездно 

финанси

- ране 

Прив-

лечен

и 

средст

-ва от 

заеми 

  Приоритет         

мярка 
 

  Структурни фондове   

  

  

Общо Държавно Частни   Об

що 

Структур  

ни фондо 

Кохе-

зионен 

   

        търговски   ве фонд     

        дружества         

  

  

  Общ

о 

Републи

-кански 

бюджет 

Общинс

-ки 

бюджет 

Държавни 

търговски 

дружества 

            

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Приоритет 1 

500 000     125 000         375 000 

      

Мярка 1.1. 

Дейност 1.1.1. общ. пазар 

2009 235 000     60 000       175 000       

2010 265 000     65 000        200 000       

Дейност 1.1.2. – бизнес ц-р 250 000              250 000       

2009 150 000             150 000       

2010 100 000              100 000       

Дейност 1.1.3. - публ.инф. портал  20 000       5 000      15 000       

2009 4 000       1 000      3 000       

2010 4 000       1 000       3 000       

2011 4 000       1 000       3 000       

2012 4 000       1 000       3 000       

2013 4 000       1 000       3 000       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.1.4. - привличане на инвестиции 5 000 000          1 000 000   4 000 000       

2009 1 000 000          200 000   800 000       

2010 1 000 000          200 000   800 000       

2011 1 000 000          200 000   800 000       

2012 1 000 000          200 000   800 000       

2013 1 000 000          200 000   800 000       

Дейност 1.1.5. - развитие на МСБ 2 500 000          500 000   2 000 000       

2008 400 000          80 000   320 000       

2009 400 000          80 000   320 000       

2010 400 000          80 000   320 000       

2011 400 000           80 000   320 000       

2012 400 000           80 000   320 000       

2013 500 000           100 000   400 000       

Дейност 1.1.6. развойна дейност 500 000           100 000   400 000       

2009 100 000          20 000   80 000       

2010 100 000          20 000   80 000       

2011 100 000          20 000   80 000       

2012 100 000          20 000   80 000       

2013 100 000          20 000   80 000       

Дейност 1.1.7. – насърчаване  публино-

частни партньорства 

1 500 000          300 000   1 200 000       

2009 500 000          100 000   400 000       

2010 250 000          50 000   200 000       

2011 250 000           50 000   200 000       

2012 250 000           50 000   200 000       

2013 250 000           50 000   200 000       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.1.8. – Създаване и/или 

разширяване на центрове за технологичен 

трансфер, технологични инкубанори, 

технологични платформи, технологични 

паркове и др. Както и разнообразяване на 

предоставяните от тях услуги 

300 000      50 000       250 000      

2009 60 000   10 000     50 000    

2010 60 000   10 000     50 000    

2011 60 000   10 000     50 000    

2012 60 000   10 000     50 000    

2013 60 000   10 000     50 000    

Дейност 1.1.9. –  

Реконструкция/възстановяване/модернизаци

я на съществуващи индустриални и бизнес 

зони, включително свързаната с бизнеса 

техническа инфраструктура 

500 000          100 000   400 000      

2008 50 000      10 000  40 000    

2009 50 000      10 000  40 000    

2010 100 000      20 000  80 000    

2011 100 000      20 000  80 000    

2012 100 000      20 000  80 000    

2013 100 000      20 000  80 000    

Приоритет 1                        

Мярка 1.2.                        

Дейност 1.2.1. – обществени тоалетни 500 000       100 000       400 000       

2009  100 000       20 000       80 000       

2010 200 000       40 000       160 000       

2011 200 000       40 000       160 000       

Дейност 1.2.2. - паркове и градинки 250 000               250 000       
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2009 50 000              50 000       

2010 50 000              50 000       

2011 50 000              50 000       

2012 50 000              50 000       

2013 50 000               50 000       

 

 

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.2.3. – инф.табели  за КИТ обекти 35 000           12 000  23 000       

2008   5 000           2 000   3 000       

2009 15 000           5 000   10 000       

2010 15 000           5 000   10 000       

Дейност 1.2.4.- развитие на турист. 

маршрути  и дестинации 

300 000           60 000   240 000       

2009 60 000          12 000   48 000       

2010 60 000          12 000   48 000       

2011 60 000           12 000   48 000       

2012 60 000           12 000   48 000       

2013 60 000           12 000   48 000       

Дейност 1.2.5. – турист.лифт с.Мийковци 3 000 000           750 000  2 250 000       

2009  1 000 000           250 000   750 000       

2010 1 000 000           250 000   750 000       

2011 1 000 000           250 000   750 000       

Дейност 1.2.6. - ремонт турист.хижи 2бр 

 

500 000           100 000   400 000       

2009 100 000          20 000   80 000       

2010 100 000           20 000   80 000       

2011 100 000           20 000   80 000       

2012 100 000           20 000   80 000       

2013 100 000           20 000   80 000       

Дейност 1.2.7. - рекламно обсл. на туризма 150 000       3 000    27 000   120 000       

2008 8 000       3 000    5 000          

2009 26 000          2 000   24 000       
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2010 29 000          5 000   24 000       

2011 29 000           5 000   24 000       

2012 29 000           5 000   24 000       

2013 29 000           5 000   24 000       

  

 

 

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.2.8. - .квалиф. на кадрите в 

туризма 

90 000           18 000   72 000 

      

2008 4 500           4 500          

2009 28 500           4 500   24 000       

2010 28 500           4 500   24 000       

2011 28 500           4 500   24 000       

Дейност 1.2.9. - стратегия за р-тие на 

туризма 

2 000       400       1 600       

2009 400       80       320       

2010 400       80      320       

2011 400       80      320       

2012 400       80      320       

2013 400       80      320       

Дейност 1.2.10. детски площадки   500 000     100 000        400 000       

2009 100 000     20 000        80 000       

2010 100 000     20 000         80 000       

2011 100 000     20 000         80 000       

2012 100 000     20 000         80 000       

2013 100 000     20 000         80 000       

Дейност 1.2.11. - културно-истор.информ. 

Ц-р 

1 500 000     350 000         1 150 000       

2009 375 000     87 500         287 500       

2010 375 000     87 500         287 500       

2011 375 000     87 500         287 500       

2012 375 000     87 500         287 500       

Дейност 1.2.12. -турист. инф. Ц-р 50 000           10 000   40 000       

2009 10 000          2 000   8 000       
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2010 10 000           2 000   8 000       

2011 10 000           2 000   8 000       

2012 10 000           2 000   8 000       

2013 10 000           2 000   8 000       

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.2.13. -контактна турист. борса 35 000           7 000   28 000       

2008 5 500           1 100   4 400       

2009 5 500          1 100   4 400       

2010 5 500          1 100   4 400       

2011 5 500          1 100   4 400       

2012 5 500          1 100   4 400       

2013 7 500          1 500   6 000       

Дейност 1.2.14. -обн. интерн. стр.   с 15 000       2 500   2 500   10 000       

2008 турист. предложения 2 500        2 500           

2009 2 500          500   2 000       

2010 2 500          500   2 000       

2011 2 500           500   2 000       

2012 2 500           500   2 000       

2013 2 500           500   2 000       

Дейност 1.2.15.- изгр. турист. съор. и 

атракции 

1 000 000           200 000   800 000       

2009 200 000           40 000   160 000       

2010 200 000           40 000   160 000       

2011 200 000           40 000   160 000       

2012 200 000           40 000   160 000       

2013 200 000           40 000   160 000       

Дейност 1.2.16.- Реконструкция и 

обновяване/ремонт на обществени сгради с 

историческо и културно и религиозно 

значение и подобряване на околните 

пространства, включително вертикална 

планировка. 

400 000      100 000        300 000       

2008 11 000     11 000              
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2009 77 000      17 000        60 000       

2010 77 000      17 000        60 000       

2011 77 000      17 000        60 000       

2012 77 000      17 000        60 000       

2013 81 000      21 000        60 000       

        

 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.2.17.- Дейности, подпомагащи 

развитието на регионални продукти и 

пазарната информация, като инвентаризация 

и оценка на туристическите ресурси, 

средства и услуги, регионален маркетинг и 

изследвания на влиянието, регионални 

проучвания на посетителите. 

100 000     20 000        80 000       

2009 19 000      4 000        15 000       

2010 19 000      4 000        15 000       

2011 19 000      4 000        15 000       

2012 19 000      4 000        15 000       

2013 24 000      4 000        20 000       

Дейност 1.2.18.- Комуникационни кампании 

за подобряване на осведомеността относно 

природното и културното наследство и 

приноса на туризма към развитието, 

разпространението на подходяща 

информация сред туристическия бизнес, 

организиране на туристически форуми за 

насърчаване на ефективната двустранна 

комуникация, участие и ангажиране на 

местния бизнес в установяването и 

разрешаването на общи проблеми и др. 

100 000           20 000   80 000       

2009 28 000           8 000   20 000       

2010 18 000           3 000   15 000       

2011 18 000           3 000   15 000       

2012 18 000           3 000   15 000       

2013 18 000           3 000   15 000       

Приоритет 1             

Мярка 1.3.                        
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Дейност 1.3.1. - билкопроизводство 1 500 000           300 000   1 200 000       

2008  250 000           50 000   200 000       

2009 250 000          50 000   200 000       

2010 250 000          50 000   200 000       

2011 250 000          50 000   200 000       

2012 250 000          50 000   200 000       

2013 250 000          50 000   200 000       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 1.3.2. - овощарство, пчеларство, 1 500 000          300 000   1 200 000       

2008 животновъдство 250 000          50 000   200 000       

2009 250 000          50 000   200 000       

2010 250 000           50 000   200 000       

2011 250 000           50 000   200 000       

2012 250 000           50 000   200 000       

2013 250 000           50 000   200 000       

Приоритет 2                         

Мярка 2.1.                        

Дейност 2.1.1. - ремонт на детски градини 1 300 000     250 000 50 000        1 000 000       

2008 50 000      50 000               

2009 250 000     50 000        200 000       

2010 250 000     50 000        200 000       

2011 250 000     50 000        200 000       

2012 250 000     50 000        200 000       

2013 250 000     50 000        200 000       

Дейност 2.1.2. - преустройство дом за стари 

хора 

700 000     42 800 97 200       560 000       

2008 472 200      97 200       375 000       

2009 127 800     27 800        100 000       

2010 100 000     15 000        85 000       

Дейност 2.1.3. - защитено жилище - с. Ил. 

Рът 

180 000     36 000         144 000       

2008 137 000              137 000       

2009 43 000     36 000        7 000       

Дейност 2.1.4. - подобр.сградния фонд на 

училищата 

 

1 250 000     250 000        1 000 000       
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2008 208 000     41 600        166 400       

2009 208 000     41 600        166 400       

2010 208 000     41 600        166 400       

2011 208 000     41 600        166 400       

2012 208 000     41 600        166 400       

2013 210 000     42 000         168 000       

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 2.1.5. - достъп до общ. сгради от 

хора с увреждания 

500 000     100 000         400 000       

2008 20 000     20 000                

2009 96 000     16 000        80 000       

2010 96 000     16 000        80 000       

2011 96 000     16 000        80 000       

2012 96 000     17 000        80 000       

2013 96 000     16 000        80 000       

Дейност 2.1.6. - домашен социален 

патронаж 

100 000     26 000  4 000       70 000       

2008 4 000      4 000              

2009 48 000     13 000        35 000       

2010 48 000     13 000        35 000       

Дейност 2.1.7. - МБАЛ, МЦ,  800 000     160 000        640 000       

2008 130 000     26 000        104 000       

2009 130 000     26 000        104 000       

2010 130 000     26 000         104 000       

2011 135 000     27 000         108 000       

2012 135 000     27 000         108 000       

2013 140 000     28 000         112 000       

Дейност 2.1.8. -клубове на пенсионера 200 000     40 000         160 000       

2009 50 000     10 000         40 000       

2010 50 000     10 000        40 000       

2011 50 000     10 000        40 000       

2012 50 000     10 000        40 000       

Дейност 2.1.9. – обновяване на общински 

автопарк 

800 000     160 000        640 000       

2009 160 000     32 000        128 000       
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2010 160 000     32 000        128 000       

2011 160 000     32 000        128 000       

2012 160 000     32 000        128 000       

2013 160 000     32 000        128 000       

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 2.1.10. – Изграждане или 

рехабилитация и оборудване на 

инсталации/мощности за производство на 

топлинна и/или електрическа енергия за 

общински сгради от възобновяеми 

енергийни източници. 

200 000   50 000        150 000       

2009 40 000   10 000        30 000       

2010 40 000   10 000        30 000       

2011 40 000   10 000        30 000       

2012 40 000   10 000        30 000       

2013 40 000   10 000        30 000       

Дейност 2.1.11. – Създаване или 

подобряване на центрове предоставящи 

услуги свързани с използването на 

информационни и комуникационни 

технолотии 

100 000   50 000        50 000       

2009 20 000   10 000        10 000       

2010 20 000   10 000        10 000       

2011 20 000   10 000        10 000       

2012 20 000   10 000        10 000       

2013 20 000   10 000        10 000       

Дейност 2.1.12. – Въвеждане на модерни 

информационни и комуникационни 

технологии и средства в училищата. 

500 000   180 000     320 000    

2009 120 000   40 000     80 000    

2010 10 000   40 000     60 000    

2011 10 000   40 000     60 000    

2012 90 000   30 000     60 000    

2013 90 000   30 000     60 000     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 2.1.13. – Повишаване на 

квалификацията на 

учителите/преподавателите и създаване на 

условия за тяхното кариерно развитие. 

100 000   26 000 4 000    70 000    

2008 4 000    4 000        

2009 26 000   6 000     20 000    

2010 15 000   5 000     10 000    

2011 15 000   5 000     10 000    

2012 15 000   5 000     10 000    

2013 25 000   5 000     20 000     

Дейност 2.1.14. – Осигураване на 

необходимите условия и ресурси за 

реализиране на процеса на интеграция на 

представители на малцинствени етнически 

групи. 

200 000   60 000     140 000    

2009 60 000   20 000     40 000    

2010 35 000   10 000     25 000    

2011 35 000   10 000     25 000    

2012 35 000   10 000     25 000    

2013 35 000   10 000     25 000     

Дейност 2.1.15. – Разширяване на 

извънкласните и извънучилищни форми на 

обучение. 

100 000   18 000     82 000    

2008 10 000   3 000     7 000    

2009 18 000   3 000     15 000    

2010 18 000   3 000     15 000    

2011 18 000   3 000     15 000    

2012 18 000   3 000     15 000    
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2013 18 000   3 000     15 000     

 

 

 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 2.1.16. – Създаване на система за 

професионално ориентиране и кариерно 

развитие. 

100 000   24 000     76 000    

2008 11 000        11 000    

2009 21 000   8 000     13 000    

2010 17 000   4 000     13 000    

2011 17 000   4 000     13 000    

2012 17 000   4 000     13 000    

2013 17 000   4 000     13 000     

Дейност 2.1.17. – Предоставяне на 

възможности за ограмотяване на възрастни. 
50 000        50 000    

2009 10 000        10 000    

2010 10 000        10 000    

2011 10 000        10 000    

2012 10 000        10 000    

2013 10 000        10 000     

Дейност 2.1.18. – Оборудване и адаптиране 

на работни места за хора с увреждания и 

въвеждане на иновативни подходи за 

електронно включване с оглед социалното 

включване на хората от целевите групи. 

50 000   12 000     38 000    

2009 14 000   4 000     10 000    

2010 9 000   2 000     7 000    

2011 9 000   2 000     7 000    

2012 9 000   2 000     7 000    

2013 9 000   2 000     7 000     
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Дейност 2.1.19. – Подкрепа за създаване на 

социални предприятия чрез предоставяне на 

стартов капитал, обвързан с осигуряване на 

работни места за хора от уязвимите групи 

50 000   24 000     26 000    

2009 18 000   8 000     10 000    

2010 8 000   4 000     4 000    

2011 8 000   4 000     4 000    

2012 8 000   4 000     4 000    

2013 8 000   4 000     4 000     

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 2.1.20. – Създаване на работни 

места за специалисти в сектора на 

социалната икономика. 

100 000      100 000      

2009 20 000      20 000      

2010 20 000      20 000      

2011 20 000      20 000      

2012 20 000      20 000      

2013 20 000      20 000       

Дейност 2.1.21. – Подкрепа за 

доразвиването на предоставяните социални 

услуги във вече съществуващите 

алтернативни форми. 

50000        50 000    

2009 14 000        14 000    

2010 9 000        9 000    

2011 9 000        9 000    

2012 9 000        9 000    

2013 9 000        9 000     

Дейност 2.1.22. – Подобряване качеството 

на грижи в специализираните институции за 

деца и възрастни, като се акцентира на 

социалната, обучителната и 

трудотерапевтичната работа с  настанените в 

тях за подготвяне извеждането и 

интегрирането им в общността. 

200 000        200 000    

2009 40 000        40 000    

2010 40 000        40 000    

2011 40 000        40 000    
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2012 40 000        40 000    

2013 40 000        40 000     

Приоритет 2                        

Мярка 2.2.                       

Дейност 2.2.1. 750 000     150 000        600 000       

2009- младежки ц-р 250 000     50 000        200 000       

2010 250 000     50 000        200 000       

2011 250 000     50 000         200 000       

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 2.2.2. - библиотеки 150 000     30 000         120 000       

2009 35 000     7 000         28 000       

2010 35 000     7 000        28 000       

2011 40 000     8 000        32 000       

2012 40 000     8 000        32 000       

Дейност 2.2.3. - читалища 1 000 000     170 000 30 000       800 000       

2008 30 000       30 000          

2009 194 000     34 000        160 000       

2010 194 000     34 000        160 000       

2011 194 000     34 000        160 000       

2012 194 000     34 000        160 000       

2013 194 000     34 000        160 000       

Дейност 2.2.4. - недв.паметници на 

културата 

2 000 000     400 000        1 600 000       

2008 30 000     30 000              

2009 394 000     74 000        320 000       

2010 394 000     74 000         320 000       

2011 394 000     74 000         320 000       

2012 394 000     74 000         320 000       

2013 394 000     74 000         320 000       

Дейност 2.2.5. - културни събития 250 000     42 000  8 000       200 000       

2008 40 000       8 000        32 000       

2009 40 000     8 000        32 000       

2010 40 000     8 000        32 000       

2011 40 000     8 000         32 000       
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2012 45 000     9 000         36 000       

2013 45 000     9 000         36 000       

 

 

 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Приоритет 3                         

Мярка 3.1. - улична и пътна мрежа 

 11 100 000      

3050 

000        8 050 000       

2008 700 000     400 000         300 000       

2009 1 600 000     400 000         1 200 000       

2010    1 900 000       450 

000 

        1 450 000       

2011 2 100 000     500 000         1 600 000       

2012 2 100 000     600  000         1 500 000       

2013 2 700 000     700 000          2 000 000       

Мярка 3.2. - водопреносна мрежа 

8 000 000     

2 000 

000        6 000 000       

2008 800 000       200 

000   

        600 000       

2009 1 400 000     400 000         1 000 000       

2010 1 720 000     520 000         1 200 000       

2011 1 000 000     300 000          700 000       

2012 1 500 000     280 000         1 220 000       

2013 1 580 000     300 000         1 280 000       

Мярка 3.3. - канализационна мрежа 

14 900 000     

2 800 

000         

12 100 

000       

2008 1 600 000     300 000         1 300 000       

2009 2 100 000     400 000         1 700 000       

2010 3 600 000     500 000         3 100 000       

2011 2 600 000     600 000         2 000 000       

2012 2 400 000     500 000         1 900 000       

2013 2 600 000     500 000         2 100 000       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мярка 3.4. - общи устройствени планова 400 000     80 000     320 000       

2009 80 000     16 000         64 000       

2010 80 000     16 000         64 000       

2011 80 000     16 000         64 000       

2012 80 000     16 000         64 000       

2013 80 000     16 000         64 000       

Мярка 3.5. - улично осветление 1 000 000     200 000         800 000       

2008 10 000   10 000            

2009 190 000     30 000        160 000       

2010 200 000     40 000        160 000       

2011 200 000     40 000        160 000       

2012 200 000     40 000        160 000       

2013 200 000     40 000        160 000       

Мярка 3.6. - местен радиовъзел 200 000     40 000        160 000       

2009 40 000     8 000        32 000       

2010 40 000     8 000        32 000       

2011 40 000     8 000        32 000       

2012 40 000     8 000         32 000       

2013 40 000     8 000         32 000       

Мярка 3.7. - цифровизация на телефонната 

мрежа 

200 000           40 000   160 000       

2008 30 000           6 000   24 000       

2009 30 000          6 000   24 000       

2010 35 000          7 000   28 000       

2011 35 000          7 000   28 000       

2012 35 000          7 000   28 000       

2013 35 000          7 000   28 000       

Мярка 3.8. - благоустр.гробищен парк 500 000     100 000        400 000       
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2009 120 000     24 000        96 000       

2010 120 000     24 000        96 000       

2011 130 000     26 000        104 000       

2012 130 000     26 000        104 000       

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мярка 3.9. - общински паркинги 500 000     50 000        450 000       

2009 100 000     10 000        90 000       

2010 100 000     10 000        90 000       

2011 100 000     10 000         90 000       

2012 100 000     10 000         90 000       

2013 100 000     10 000         90 000       

Мярка 3.10. – 

Строителство/реконструкция/модернизация 

на пречиствателни станции за питейни води. 

10 000 000   3 000 

000 

    7 000 000    

2009 2 700 000   500 000     2 200 000    

2010 1 700 000   500 000     1 200 000    

2011 1 700 000   500 000     1 200 000    

2012 1 700 000   500 000     1 200 000    

2013 2 200 000   1 000 

000 

    1 200 000    

Мярка 3.11. – Подкрепа за общинските ИКТ 

инфраструктурни проекти 

200 000        200 000    

2009 40 000        40 000    

2010 40 000        40 000    

2011 40 000        40 000    

2012 40 000        40 000    

2013 40 000        40 000    

Приоритет 4                         

Мярка 4.1. - почистване на речните корита 4 000 000     796 000  4 000      3 200 000       

2008 4 000      4 000               

2009 800 000     160 000         640 000       

2010 800 000     160 000         640 000       

2011 800 000     160 000         640 000       

2012 800 000     160 000         640 000       
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2013 796 000     156 000         640 000       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мярка 4.2. - закриване на нерегламентирани 

сметища 100 000 

    

20 000         80 000       

2009 32 000     6 400         25 600       

2010 16 000     3 200         12 800       

2011 16 000     3 200         12 800       

2012 18 000     3 600         14 400       

2013 18 000     3 600         14 400       

Мярка 4.3. 200 000     40 000         160 000       

2010  -закриване и рекултивация на депо за 

ТБО гр.Елена 

40 000     8 000         32 000       

2011 45 000     9 000         36 000       

2012 55 000     11 000         44 000       

2013 60 000     12 000         48 000       

Мярка 4.4. 150 000     30 000         120 000       

2009 - участие в изграждане на регионално  

депо за ТБО 

50 000     10 000         40 000       

2010 25 000     5 000         20 000       

2011 25 000     5 000         20 000       

2012 25 000     5 000         20 000       

2013 25 000     5 000         20 000       

Мярка 4.5. 100 000     20 000         80 000       

2009  - баланс и мониторинг на водите 30 000     6 000         24 000       

2010 35 000     7 000         28 000       

2011 35 000     7 000         28 000       

Мярка 4.6. 680 000     80 000         600 000       

2010  - разделно събиране на отпадъци 165 000     17 000         148 000       

2011 165 000     17 000         148 000       

2012 175 000     23 000         152 000       
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2013 175 000     23 000         152 000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мярка 4.7. – Разработване и актуализиране 

на плановете за управление на защитени 

територии и на планове за управление на 

защитените зони от НАТУРА 2000 200 000 

  

     200 000    

2009 40 000        40 000    

2010 40 000        40 000    

2011 40 000        40 000    

2012 40 000        40 000    

2013 40 000        40 000    

Мярка 4.8. – Дейности, свързани с опазване 

и възстановяване на биологичното 

разнообразие, като разработване на планове 

за действие за всички застрашени видове. 100 000 

  

     100 000    

2009 32 000        32 000    

2010 17 000        17 000    

2011 17 000        17 000    

2012 17 000        17 000    

2013 17 000        17 000    

Мярка 4.9. – Дейности, целящи смекчаване 

на влиянието на климатичните промени 

върху биологичното разнообразие – 

например финансиране на изследователски 

проекти, насочени към изпробване на нов 

метод на управление, който ще подпомага 

опазването на биоразнообразието и околната 

среда. 50 000 

  

     50 000    

2009 10 000        10 000    

2010 10 000        10 000    

2011 10 000        10 000    

2012 10 000        10 000    



 131 

2013 10 000        10 000    

 

 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мярка 4.10. – Разработване/преглед и 

актуализация на регионални/ общински 

планове за управление на отпадъците. 100 000 

  

     100 000    

2009 32 000        32 000    

2010 17 000        17 000    

2011 17 000        17 000    

2012 17 000        17 000    

2013 17 000        17 000    

Мярка 4.11. – Почистване на площите 

пострадали от горски пожари, ветровали или 

насекоми. 245000 

  

20 000   25 000      

2008 200 000        130 000    

2009 9 000   4 000   5 000      

2010 9 000   4 000   5 000      

2011 9 000   4 000   5 000      

2012 9 000   4 000   5 000      

2013 9 000   4 000   5 000      

Мярка 4.12. – Закупуване на подходящо 

оборудване, като: 

-оборудване за сеч като харвестъри, 

процесори, моторни триони; 

-извозна техника, като сортиментни 

извозвачи, трактори, въжени линии. 100 000 

  

50 000   50 000      

2008 2 000   2 000         

2009 19 000   9 000   10 000      

2010 19 000   9 000   10 000      

2011 19 000   9 000   10 000      

2012 19 000   9 000   10 000      

2013 22 000   12 000   10 000      
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Мярка 4.13. – Изработване на 

лесоустройствени проекти, планове и 

програми за недържавни гори. 100 000 

  

100 000         

2009 50 000   50 000         

2010 50 000   50 000         

   

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мярка 4.14. – Отгледни сечи в млади (под 

40 годишна възраст) иглолистни и 

широколистни гори. 300 000 

  

300 000         

2009 100 000   100 000         

2010 50 000   50 000         

2011 50 000   50 000         

2012 50 000   50 000         

2013 50 000   50 000         

Приоритет №5             

Мярка 5.1             

Дейност 5.1.1 – Въвеждане на модерни 

техники за организационно развитие като 

стратегии за развитие и модели за 

управление на промените в 

административните структури 20 000 

  

     20 000    

2009 4 000        4 000    

2010 4 000        4 000    

2011 4 000        4 000    

2012 4 000        4 000    

2013 4 000        4 000    

Дейност 5.1.2 – Създаване на 

информационна система за оценка на 

ефективността на управленските процеси. 

Разработване и въвеждане на критерии за 

оценка на постигнати резултати спрямо 

поставени цели. 50 000 

  

     50 000    

2009 10 000        10 000    

2010 10 000        10 000    

2011 10 000        10 000    

2012 10 000        10 000    
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2013 10 000        10 000    
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Дейност 5.1.3 – Утвърждаване на механизми 

и методи за противодействие на корупцията 

и избягване на конфликтите на интереси. 20 000 

  

     20 000    

2009 8 000        8 000    

2010 3 000        3 000    

2011 3 000        3 000    

2012 3 000        3 000    

2013 3 000        3 000    

Дейност 5.1.4 – Разработване на планове за 

действие за прилагане на ПЧП и аутсорсинг. 50 000 

  

     50 000    

2009 10 000        10 000    

2010 10 000        10 000    

2011 10 000        10 000    

2012 10 000        10 000    

2013 10 000        10 000    

Дейност 5.1.5 – Насърчаване на инициативи 

за наемане и интегриране на служители в 

неравностойно положение. 10 000 

  

     10 000    

2009 4 000        4 000    

2010 3 000        3 000    

2011 3 000        3 000    

Дейност 5.1.6 – Въвеждащо обучение и 

повишаване на квалификацията на 

служителите по различни теми като: 

финансово управление; принципи на 

административното обслужване и умения за 

работа с клиенти; чуждоезикови и 

компютърни умения; концепция за е-

управление и др. 40 000 

  

 5 000    35 000    

2008 5 000    5 000        
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2009 7 000        7 000    

2010 7 000        7 000    

2011 7 000        7 000    

2012 7 000        7 000    

2013 7 000        7 000    

             

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 5.1.7 – Обучения за прилагане на 

ЗОП и Закона за концесиите; Обучения за 

базови знания и за управление на проекти по 

ПЧП. 5 000 

  

     5 000    

2008 500        500    

2009 1 000        1 000    

2010 1 000        1 000    

2011 1 000        1 000    

2012 1 000        1 000    

2013 500        500    

Дейност 5.1.8 – Системи за управление на 

качеството на административното 

обслужване и особено популяризирането на 

онези от тях, базирани на модела за 

съвършенство на Европейска фондация по 

управление на качеството (EFQM), подобно 

на Общата рамка за оценка (CAF) 40 000 

  

 30 000    10 000    

2008 30 000    30 000        

2009 2000        2 000    

2010 2000        2 000    

2011 2000        2 000    

2012 2000        2 000    

2013 2000        2 000    

Дейност 5.1.9 – Улесняване на достъпа до 

административни услуги и облекчаване на 

административните процедури за хората в 

неравностойно положение, както и за 

обучение на служителите за работа с тях. 20 000 

  

     20 000    

2009 10 000        10 000    
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2010 10 000        10 000    

Дейност 5.1.10 – Създаване на места за 

електронен публичен достъп до услуги, 

включително и за лица с физически 

ограничения. 10 000 

  

     10 000    

2009 5 000        5 000    

2010 5 000        5 000    

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 5.1.11 – Разработване на нови и 

интегрирани електронни услуги. 50 000 

  

     50 000    

2009 10 000        10 000    

2010 10 000        10 000    

2011 10 000        10 000    

2012 10 000        10 000    

2013 10 000        10 000    

Мярка 5.2             

Дейност 5.2.1 – Разпродтранение на 

информация и кампании за повишаване на 

информираността на населението. 30 000 

  

     30 000    

2008 5 000        5 000    

2009 5 000        5 000    

2010 5 000        5 000    

2011 5 000        5 000    

2012 5 000        5 000    

2013 5 000        5 000    

Дейност 5.2.2 – Обучения, семинари, 

конференции, пътувания с учебна цел, 

туининг проекти, съвместни срещи, 

включващи и социално-икономическите 

партньори (университети, НПО, бизнес 

сдружения, синдикани и т.н.). 50 000 

  

 3 000    50 000    

2008 3 000    3 000        

2009 7 000        7 000    

2010 10 000        10 000    

2011 10 000        10 000    

2012 10 000        10 000    
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2013 10 000        10 000    

 

 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дейност 5.2.3 – Разработване на 

портали/виртуални мрежи за обмен на най-

добри практики, интернет-базирани средства 

и електронни бази данни за споделен обмен 

на най-добрите практики и тенденции в 

развитието. 10 000 

  

     10 000    

2009 5 000        5 000    

2010 5 000        5 000    
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Приложение № 1 

 

         

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 3.1. УЛИЧНА И  ПЪТНА МРЕЖА         

         

Обекти 
времетраене обща 

стойност 

изпълнено 

до 2008 

план  прогноза 

начало край 2008 2009 2010 2011 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общо:     8631087 654544 637633 1598317 1810000 1905000 

Ремонт път VTR 1075 Давери - Каменари - Бойковци 2004 2012 2353599 653006 255000 330000 330000 330000 

Реконструкция път VTR 1079 "Елена - Лазарци - Мийковци" 2009 2012 2500000 0 0 30000 400000 500000 

Ремонт мост кв."Фарашка"  с.Беброво  2005 2011 316538 1538 0 50000 150000 115000 

Ремонт път ІV-53018 "Марян - Чакали - Костел" 2007 2009 21700 0 0 21700 0 0 

Ремонт път VTR1080 "Тодювци - Дрента" 2008 2011 800000 0 200000 200000 200000 200000 

Рехабилитация и ремонт на улици в с.Майско 2008 2009 817550 0 40933 776617 0 0 

Път VTR 3077 "Марян - Долни Марян" 2008 2008 25000 0 25000 0 0 0 

Ремонт път /ІІІ-551/Гърдевци - Баевци 2008 2008 60000 0 60000 0 0 0 

Ремонт път VTR 3087 "Елена - Горни Чукани" 2008 2008 56700 0 56700 0 0 0 

Мост ул."Н.попКонстантинов" гр.Елена 2009 2011 500000 0 0 100000 200000 200000 

Водосток ул. "Казаци" гр.Елена 2010 2011 200000 0 0 30000 100000 70000 

Мост Киревци 2010 2011 300000 0 0 0 200000 100000 

Рехабилитация път "Елена-Горни Геновци-Багалевци-Тодювци" 2009 2011 200000 0 0 20000 90000 90000 

Път "Мийковци - Ралиновци - Игнатовци" 2009 2011 90000 0 0 0 0 90000 

Път "кв."Кантона" - /ІІ-53/ Майско - Вълчевци" 2009 2011 320000 0 0 40000 140000 140000 

Път "Константин - Козя река" 2011 2011 70000 0 0 0 0 70000 
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Приложение № 2 

 

          

 ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 3.2. ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ       

          

№ Обекти 

времетраене 
обща 

стойност 

изпълнено 

до 2008 

план  прогноза 

начало край 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   общо:     5946063 724030 791988 1352655 1709762 971128 

1 Водоснабдяване група "Беброво" от водоизточник "Черна река"  1987 2011 490000 383290 0 10000 60000 36710 

2 Водоснабдяване с.Глоговец  1994 2010 121086 24697 0 50000 46389 0 

3 Водоснабдяване с.Вълчевци  2002 2010 108000 21446 0 50000 36554 0 

4 Водоснабдяване с.Палици  1986 2009 48600 31613 0 16987 0 0 

5 Водоснабдяване с.Илаков рът 2003 2008 319068 20946 298122 0 0 0 

6 Допълнително водоснабдяване с.Майско  2003 2011 107500 23244 0 0 0 84256 

7 Водоснабдяване с.Козя река км.Константин  2003 2009 63281 57733 0 5548 0 0 

8 Водоснабдяване "група Долни Марян"  2004 2011 380000 29 0 150000 129900 100071 

9 Водоснабдяване "група Петковци - Попрусевци" 2005 2011 214000 3609 300 50000 100000 60091 

10 Водоснабдяване с.Лазарци  2005 2008 230371 3179 227192 0 0 0 

11 
Допълнително изграждане и реконструкция ВВМ гр.Елена - ІІ 

етап  
2005 2010 630774 60702 0 300000 270072 0 

12 Водоснабдяване "група Блъсковци" - І етап 2005 2009 301491 59878 131074 110539 0 0 

13 Водоснабдяване ул."Синджирци" 2005 2009 166690   76300 90390 0 0 

14 
Допълнително изграждане и реконструкция ВВМ гр.Елена -  ОК 

162 до ОК 191 
2007 2009 122296 30000 41500 50796 0 0 

15 
Допълнително изграждане и реконструкция ВВМ гр.Елена - ОК 

191- ОК 201 
2008 2009 123395 0 10000 113395 0 0 

16 Водоснабдяване група Блъсковци - ІІ етап  2006 2010 330511 3664 0 150000 176847 0 

17  Разширение Водоснабдяване група "Илаков рът" 2008 2010 253000 0 3000 150000 100000 0 

18 Водоснабдяване на селата Средни колиби и Раевци 2008 2011 353000 0 1000 2000 200000 150000 

19 
Водоснабдяване група "Драганосковци - Шейтани" от 

водоснабдителна система "Йовковци" 
2008 2012 1400000 0 3500 50000 500000 450000 

20 Водоснабдяване група "Райновци - Дуковци" 2008 2010 183000 0 0 3000 90000 90000 

 

Приложение № 3 
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 ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 3.3.КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ        

          

№ 
Обекти 

времетраене обща 

стойност 

изпълнено 

до 2008 

план  прогноза 

начало край 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  общо:     12610597 3307778 1514000 1664000 3543318 2581501 

1 

Канализационни колектори и ПСОВ - гр.Елена - етап Главни 

колектори 1984 2010 8346597 3295096 1500000 1500000 1500000 551501 

2 Канализация ул."Новачкини" 2007 2010 51000 12682 11000 14000 13318 0 

3 Канализация с.Константин 2003 2011 113000 0 3000 50000 30000 30000 

4 Реконструкция канализация гр.Елена 2009 2011 4100000 0 0 100000 2000000 2000000 
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ІV. Ред и начин за осигуряване на информация и 

публичност на плана.  

 

Общинският план за развитие на Община Елена се разработва с широко участие на 

местната общност и на практика включва всички заинтересовани страни. 

Предварителната подготовка по разработване на плановия документ е стартирана от 

общинската администрация още през 2004 г. Започнало е събиране на документи и 

консултации с някои заинтересовани страни. В началото на 2005 г. ръководството на 

Община Елена създава работни групи и привлича консултантски екип по 

разработването на плана. Беше приет график за разработване на плана, в който беше 

залегнало включването на различните заинтересовани страни, институции, организации 

и граждани в разработването. Проведоха се поредица от срещи с представители на 

заинтересованите страни за разглеждане на отделни елементи на плана: 

- за извършване на SWOT анализа; 

- за представяне на анализа на ситуацията, основните изводи и тенденции, както и 

за дефиниране на потребности и приоритети, както и за първоначално 

определяне на визията на общината; 

- за представяне на завършения план. 

През 2005 г. започна разработването, внедряването и функционирането на 

Интегрираната система за управление /ИСУ/. Със съдействието на 

консултантската фирма СД „Проектсистем” – СФ, започна изграждането на 

системата, съгласно изискванията на стандартите на ISO 9001:2000 – “Системи 

за управление на качеството”, ISO 14001:2004 – „Системи за управление на 

околната среда”, OHSAS 18001:2002 „Изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд”. Съвместно с консултантската фирма бяха разработени оценки 

на състоянието на Общината и разработени нормативните документи Наръчник 

по управление и Процедури по управление и нормативни документи. 

Съгласно изискванията на международните стандарти, съвместно със 

сертифициращата фирма „Муди Интернешънъл” ООД беше проведен 

сертификационен одит в два етапа и през м. май 2006 г. Общината получи 

международните сертификати.  
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Едновременно с това  през целия процес на планиране местната общност беше 

информирана за статуса на разработване на ОПР и за очакванията за мнения и 

коментари. Този подход определя плановия процес като достатъчно отворен и 

публичен за всички, които са желаели и са могли да изкажат мнение, да препоръчат и 

защитят потребностите на своята група, институция или заинтересована страна.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

 

Изпълнението на планов документ от средносрочен тип, каквото се явява 

Общинският план за  на Община Елена представлява продължителен, сложен и 

моногообхватен процес, който зависи от фактори и промени във вътрешната и 

външната среда. Ето защо той подлежи на постоянно наблюдение и контрол на 

изпълнението на предвидените приоритети, цели и мерки. 

Непосредственият контрол и отговорност по изпълнение на Плана е на Кмета на 

Общината. В рамките на тази отговорност Кмета определя Група за наблюдение 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена. Групата е в състав: 

- заместник кмет на община; 

- двама общински специалиста; 

- трима общински съветника; 

- двама представители на НПО; 

- двама представители на бизнеса и/или на браншови организации; 

- един представител от гражданите. 

 

Кметът определя конкретния състав на Групата със своя заповед, като 

представителите на Общинския съвет в групата за наблюдение се определят на 

заседание на Съвета.  

 

Групата за наблюдение има следния обхват на работа: 

 наблюдава процеса на реализация на Общинския план за развитие; 

 на база на по-долу посочените оценки изготвя различен тип документи, основно 

доклади с оценка, препоръки и предложения; 

 групата ще извърши четири вида оценки: 

1. Ежегодни за оценка на изпълнението и напредъка по реализация на плана. 

Тази оценка се извършва като се сравни Програмата за реализация на 
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Общинския план за развитие за съответната година с изпълнението на 

поставените в ней цели, използването на финансовите ресурси, 

необходимост от актуализация, препоръки и предложения за актуализация и 

за следващата ПРОПР и др.; Групата изготвя ежегоден доклад. 

2. При необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при задание от 

Общинския съвети други, Групата изготвя документ, съгласно поставената 

задача. 

3. В края на периода Групата изготвя доклад за цялостното изпълнение на 

Общинския план за развитие с оценка на постиженията и въздействието от 

реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на 

изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др.. Препоръчва се 

включването на външни експерти. 

 


