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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014 - 

2020г. 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво 

интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на 

областната стратегия за развитие и  общия устройствен  план на общината. С общинския 

план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се 

отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината. Общинския план за 

развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на 

действие на областната стратегия за развитие. 

С решение  № 54  от 12.06.2014  г. Общинският съвет Елена е приел Общински план за 

развитие на община Елена за периода 2014– 2020 г. 

За реализацията на общинския план за развитие, към средата на периода на неговото 

действие се извършва  междинна оценка.  

Съгласно чл. 33, ал.2 от Закона за регионалното развитие, междинната оценка включва: 

оценка на първоначалните резултати от изпълнението, оценка на степента на постигане на 

съответните цели, оценка на ефективността и ефикасността  на използваните ресурси 

както и изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.  

Оценката се извършва чрез възлагане при условията и реда на Закона за обществените 

поръчки.  

На основание сключен договор със „СМТ – България“ ЕООД в периода април-юли 2017 г. 

екип от експерти извърши междинна оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Елена за периода 2014-2020 г. 

Процесът по изработване на доклада за междинната оценка премина през следните етапи: 

събиране и обработка на информация; анализи и оценка на събраната информация; 

изготвяне на доклад, консултации; приемане на доклада с направените изводи. 
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За нуждите на Междината оценка е събрана и анализирана информация от следните 

документи и източници: Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за 

периода 2014-2020 г.; Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 

за периода 2014-2020 г.; ОПР на община Елена за периода 2014-2020 г.; Програма за 

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

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г., Общински план за 

младежта за 2017 г., Стратегия за управление на общинската собственост на община 

Елена, мандат 2015-2019 г.; Предварителен проект на Общ устройствен план на община 

Елена; Отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на 

територията на община Велико Търново 2015-2020 г., като неразделна част от нея 

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново 2014-2020 г. 

и програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 

вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в община Велико Търново 

2015-2020 г.; НСИ - Териториално статистическо бюро - гр. Велико Търново; Общинска 

служба „Земеделие”; Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020); Държавен фонд 

„Земеделие”; РЗИ-Велико Търново; РИОСВ-Велико Търново. 

За качественото проучване са проведени: две фокус групи (с представителите на местната 

общност и със служители на общинската администрация) и интервюта (с представители 

на ключови сектори от местната икономика и културния живот). Общата оценка на 

постигнати резултати от изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г. е осреднена оценка 

1 по тристепенна скала от 0 до 2.  

Резултатите от проведените фокус групи показват, че в най-висока степен са изпълнени 

дейностите от Приоритет 3: Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ 

растеж с обща оценка 1,1,  Приоритет 4: Изграждане на техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна 

околна среда за населението  и Приоритет 6: Подобряване на институционалната среда в 

подкрепа на местното развитие са с общи оценки 0,9 .  Най-ниска оценка на изпълнение на  

дейностите са дадени на  Приоритет 1: Жизнеспособна местна икономика, осигуряваща 

устойчив растеж 0,5 и  Приоритет 5: Създаване на условия за опазване и подобряване на 

околната среда и постигане ефективно използване на природните ресурси 0,6. Приоритет 

2: Развитие на туризма на базата на културно-историческото наследство и природния 

потенциал на територията е с оценка 0,8 . 

Водещ извод, който се налага от извършената междинна оценка на изпълнение на ОПР за 

периода 2014-2016 г. e, че общинската администрация постига висока проектна активност, 

която генерира значителни подобрения в областта на социалната, образователната и 

спортната инфраструктура. Други сфери обаче, като например техническа (пътища, ВиК, 

околна среда), осигуряване на междуинституционално, в частност междуобщинско 

сътрудничество налагат по-фокусирани усилия и мерки за тяхното подобряване.  

Общата оценка на всички страни участвали в процеса по изготвяне на междинната оценка 

е, че ОПР на община Елена за периода 2014-2020 г. е реалистичен и отговаря в голяма 

степен на нуждите на територията и потребностите на местното население. С оглед на 

направената оценка не е необходимо предприемане на действия по актуализация на плана, 
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тъй като той напълно отговаря на потребностите и промените в резултат на социално-

икономическите процеси на територията. Програмата за реализация на ОПР на община 

Елена за периода 2014-2020 г. е адаптирана, приложима към местните условия и ресурси, 

а стратегическа рамка отговаря на местните потребности, което не налага нейната 

актуализация. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона 

за регионалното развитие, Общински съвет Елена 

Одобрява Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие  за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 
Изготвил: 

 

 

Евдокия Уколова, главен експерт „СПИРП“ 

21.09.2017 г., 08:50 ч. 

 


