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І. О Б Щ А    И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2020 година 

е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за 

неговото прилагане.  

На основание § 37 и във връзка с § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

регионалното развитие (ДВ, бр.21 от 2020г., в сила от 13.03.2020г.) „Компетентните органи по 

изпълнението, мониторинга и оценката на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 

година запазват своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на 

съответните документи. Изпълнението, наблюдението и оценката на общинските планове за 

развитие за периода 2014-2020 г., се довършват по реда по който са започнали.“ 

Общинският план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 година е основополагащ, 

стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на 

устойчиво и балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем 

години.  

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на ефективност и 

ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното 

осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката 

на изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове за развитие служат 

като основа за наблюдение и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за 

развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие 

Предмет на наблюдение са изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно 

развитие, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на 

документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие. 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. Кметът на общината 

организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от 

наблюдението на изпълнението му се разработва годишен доклад. 

Съгласно действащата нормативна база, настоящият доклад съдържа: 

 Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално - икономическите условия в общината; 

 Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР; 

 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

плана; 

 Изпълнени проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие и на областната стратегия за развитие.  

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

В средата на периода на действие на ОПР е изготвена Междинна оценка,  приета с Решение № 135 

от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Елена. 

Обвързаност на ОПР с други стратегически документи: 

Документи за стратегическо развитие: 
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 Стратегия “Европа 2020”; 

 Национална програма за развитие на България 2020; 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г.; 

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

 Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново 2014-2020г. 

Документи за стратегическо устройствено планиране на регионалното развитие: 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г.; 

 Концепция за пространствено развитие на община Елена; 

 Общ устройствен план на Община Елена. 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни източници: 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 

България (ИСУН); официални данни и статистическа информация от: ДБТ-гр. В. Търново и 

филиал Елена; РИОСВ – гр. В. Търново;  РЗИ – гр. Велико Търново; образователни институции на 

територията на общината; сайт на: ДФ “Земеделие“, РЗИ и ГРАО; ВиК “Йовковци“ ООД – гр. 

Велико Търново; общинска служба „Земеделие“ – гр.Елена; Музей на Възраждането 

„Ил.Макариополски“ – гр.Елена и информация, предоставена от дирекциите на Общинска 

администрация. 

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В 

ОБЩИНАТА 

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени и настъпилите 

промени в социално-икономическите условия, оказващи пряко въздействие върху развитието на 

общината. 

Демографско развитие  

През 2020 г. продължава тенденцията за намаляване населението на общината. Това до голяма 

степен се дължи на ниската раждаемост, емиграционните и имиграционните процеси протичащи в 

общината, поради различни фактори. Към 15.12.2020 г. по постоянен адрес населението в община 

Елена е 9747 души, а за града е 5703 души. 

Забележка: Източник на информация ГРАО 

Равнище на безработица  

Средно годишното равнище на безработица в общината за 2020 г. е 9,84 % , а  за страната  е  6,71 

%. Пазарът на труда в община Елена се характеризира с висока безработица, при голям брой 

безработни без квалификация. Регистрираните безработни лица  в Бюрото по труда през 2020 г. са  

732, от тях младежи до 29 г. – 128 бр.  Лицата с намалена работоспособност са 16 бр., самотните 

родители – 4 бр., майките с деца до 3 години –  8 бр., а продължително безработните са 42 бр.  

Забележка: Източник на информация Бюро по труда – гр. В. Търново 

Социални услуги предоставяни в общината  

Социалните услуги в общината се определят като дейности, които подпомагат и разширяват 

възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на 

подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално 
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включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от 

тях. 

Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания – гр. Елена  

Центърът е с капацитет от  десет потребителя, като към момента в него са настанени седем. 

Малчуганите са на различна възраст, посещават училище и близката детска градина.  За децата 

денонощно се грижат шест детегледачки. В центъра са обособени пет спални помещения за 

децата, стая за персонала, просторна дневна, санитарни възли, има и двор с беседка.   

Важна роля играе  Дирекция „Социално   подпомагане” – гр. Елена, която осъществява 

дейности по предоставяне на социални помощи за лица и семейства; социални помощи за деца; 

помощи и подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора. Има създаден и отдел “Закрила на 

детето”. 

Домашен социален патронаж 

Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на 

храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, обитавани от 

ползвателя; комунално – битови услуги; осъществяване на социални контакти; медицинско 

наблюдение и др. 

През годините социалният патронаж се е развивал, усъвършенствал и вече е с доказани традиции 

и високо качество на предлаганите услуги. Капацитетът му е 130 души. Обслужват се лица в 

пенсионна възраст, лица с увреждания. С предимство за прием се ползват самотните възрастни 

хора и лицата с трайно намалена работоспособност. 

Дневен център за деца и младежи с увреждания 

Изграден е по проект на програма ФАР и функционира от м. февруари  2007 г. Капацитетът му е 

36 души, а основната целевата група са деца и младежи увреждания. На потребителите  на 

дневния център се предоставят  активна  рехабилитация, психологична и  логопедична 

консултация, възпитателна и педагогическа подкрепа. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

Грижи в среда, близка до семейната се предоставят в Центъра за настаняване от семеен тип в с. 

Илаков рът, където живеят 12 души.  

Хоспис „Елена“ 

Хосписът предлага палиативни грижи за тежко и терминално болни, като им предлага 24 часа 

медицинско обслужване и наблюдение, рехабилитация, наблюдаващ лекар, посещение от личен 

лекар. Капацитетът му е 25 души. Осигурява се ежедневно обгрижване включващо: лична 

хигиена, социален контакт, предоставяне на топла и питателна храна.    

Център за  ранна интервенция на уврежданията 

Центърът за  ранна интервенция на уврежданията в град Елена предоставя подкрепа за деца в най-

ранна детска възраст и на техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране 

на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на 

децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца 

в специализирани институции.  

Дейностите в центъра се предоставят на: деца с увреждания и деца, изпаднали в риск, на възраст 

до 7 години, чиито родители са безработни или получават социални помощи;  деца без личен 

лекар или такъв, който не е педиатър; деца, чиито родители са здравно неосигурени и такива, 
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които имат здравословни проблеми, увреждания и не посещават детска градина. Обхваната целева 

група включва и родители, които имат повече от три деца, получават социални помощи или са 

безработни, живеят в лоши условия, не полагат достатъчно грижи за децата си, и такива които са 

от уязвими групи или в рискова възраст. 

Предоставяните услуги се ползват от децата и техните родители от цялата община.  

Проект „Приеми ме“ 2015 по ОПРЧР  

Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и 

реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца в риск от изоставяне. 

През 2020 г. в 12 –те приемни семейства са настанени 17 деца, едно от които е осиновено.   

Лични асистенти  

Услугата „Личен асистент” по Закона за личната помощ  е в подкрепа на самостоятелността на 

потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности . От 

началото до края на 2020 г.  от  услугата „Личен асистент“  са се възползвали 70 потребителя. 

 

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ 

 

Проектът се изпълнява от юли 2019 година и е по ОПРЧР. Бенефициент е община Стражица, а 

Елена и останалите общини са партньори. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 333 

749,26 лв. като за община Елена тя е в размер на 53 529,47 лв., а срокът за изпълнение е 15 месеца. 

Целевата група на проекта са възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за 

самообслужване, както и лица  с трайни  увреждания и техните семейства.   

 

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ – 

Компонент 3 

 

Изпълнява се от март  2020 година и е по ОПРЧР. Бенефициент е община Стражица, а Елена и 

останалите общини са партньори. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 297 570,00 

лв., като за община Елена тя е в размер на 75 210,00 лв., а срокът за изпълнение е 11 месеца. 

Предоставяната услуга по проекта е насочена към възрастни хора над 65 години с ограничения 

или невъзможност за самообслужване, както и хора  с трайни  увреждания и техните семейства, 

които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от 

почасови услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите 

на населението от превенция разпространението на КОВИД – 19.  

 

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“- 

Компонент 4  

Проектът стартира на през октомври 2020 година и е по ОПРЧР. Бенефициент е община 

Стражица, а Елена и останалите общини са партньори. Стойността на безвъзмездната финансова 

помощ е 150 524,64 лв., като за община Елена тя е в размер на 47 244,96 лв., а срокът за 

изпълнение е 6 месеца. Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за 

социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината чрез осигуряване на 

мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за 

предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора  и лица  с  

увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.  

 

Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ 

В община Елена проекта се изпълнява в периода от 01.04.2020 до 31.12.2020г. като  са назначени 

28 лица на длъжността: „Домашен помощник“. Те са били в услуга на потребителите при 
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организиране и осъществяване на ежедневните  си дейности и задачи свързани с осигуряване на 

санитарно хигиенни, битови и социални условия за нормален живот.  

Проектът цели осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на 

персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. 

възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от 

органите на медицинската експертиза в Р България. 

С реализирането на програмата в община Елена хората с трайни увреждания и възрастните хора в 

невъзможност за самообслужване, често самотно живеещи, имат  избор и подобрен достъп до 

персонализирани грижи и биват  подпомогнати в осъществяване на дейностите по задоволяване на 

ежедневните им потребности за самообслужване и подобряване на житейската им среда. 

Дейностите по Програмата са от голямо значение особено за малките населени места, в които 

перспективите и възможностите в подкрепа на  хората с увреждания са ограничени. 

 

Образование 

№ Учебно заведение 

 

Учебна 2020/2021. 

 

Бр.пара 

лелки/гру 

пи 

 

Бр.деца/ 

ученици 

1 
 

СУ „Ив. Момчилов”, в това число: 

 

24 461 

 Професионална паралелка „Горско стопанство” 4,5 
 

74 

       Професионална паралелка „Ресторантьорство” 4,5 
 

76 

 
       Профилирана: Технологичен – информационни 

технологии 
1 22 

 
Профилирана: Софтуерни и хардуерни науки    

    
4 91 

2 
НУ „Ил. Макариополски“ 

 
4 72 

3 
ОбУ “Отец Паисии“ с. Майско , в това число  

 
9 167 

 
Професионална паралелка – 

„Ресторантьорство“ 
2 44 

4 
 

ОУ “Отец Паисии“ с .Константин  
4 53 

5 
 

ОУ „Хр. Ботев”,с. Беброво 

  

4 24 

 Общо за училища 
 

45 

                                 

777 

 

1 ДГ „Детски свят“, гр. Елена   5 134 

2 ДГ „Приказен свят“, с. Майско  2 

 

40 
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3 ДГ „Щастливо детство“,с. Константин                                                       1 

 

25 

 

4 ДГ „Вяра, Надежда и Любов“,с. Беброво                                                        1 

 

23 

 

5  ДГ „ Мир“ с . Каменари  
 

1 

 

14 

 Общо за ДГ 10 

 

236 

 

 

Култура  

Разнообразен и постоянно обогатяващ се е културният живот в община Елена. 

Това най-ясно личи от Календара на културните събития, където може да се види цялото 

мнoгообразие, целящо задоволяване интересите и предпочитанията на всички. 

Политика на Общината е традиционно утвърдилите се събития да се обогатяват с всяка изминала 

година, както и да се дава възможнoст за реализация на нови инициативи. 

Най-мащабни са проявите, свързани с Празника на град Елена, които са през целия месец май, 

както и Празникът на еленския бут и Медената седянка по еленски. 

С творчески ентусиазъм се подготвят фестивалите „Веселие в Елена“ и „Да се хванем за ръце и да 

тропнем ний хорце“, утвърдиха се Европейските дни на художествените занаяти. Интерес 

представлява и връчването на ежегодната литературна награда „Стоян Михайловски“. 

Еленчани отдават значимото на бележити съграждани, в читалищата е съсредоточен цялостният 

културен живот на селищата извън общинския център. Основните дейности, които те развиват, са 

любителско творчество и библиотечно дело. Ежегодните събори на читалищата, които са с 

домакинство на ротационен принцип,  се утвърдиха като истински празник, на който се представят 

постиженията на всички самодейни групи.  

С уникална своя атмосфера се утвърдиха два празника - на мекицата и на шарената черга, 

народния бит и старите занаяти организирани от НЧ „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци, които са 

доказателство, че и в малките населени места могат да се случват по-мащабни културни събития.  

За обогатяване на културния живот в общината безспорно имат принос и Музеят на Възраждането, 

Градската библиотека, училищата и детските градини, Центърът за подкрепа за личностно 

развитие и Школата по изкуствата. 

Правейки обзор на културния живот през 2020 г. обаче, няма как да не отчетем отражението, което 

пандемията от Ковид 19 даде върху цялостния живот в общината, страната, а и в целия свят. 

Присъствените събития бяха ограничени, където беше възможно, те се случваха в интернет 

пространството.   

Туризъм    

През 2020 година пандемията от коронавирус подложи на безпрецедентен натиск туристическия 

сектор в цял свят, така както и у нас. Тя доведе до преустановяване на повечето вътрешни и 

международни пътувания, което предизвика значителен спад в приходите и създаде проблеми с 

ликвидността за всички туристически фирми.  
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На територията на община Елена за няколко месеца преустановиха дейността си местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечение. 

Като положителна тенденция за годината можем да отбележим, че интересът на туристите бе 

насочен към развитие на селския тип туризъм. Туризмът в малки групи  (семейства) сред 

природата се реализира успешно в общината. 

Еленският балкан бе едно от най-популярните места за еко, културен и кулинарен туризъм у нас. 

Живописната природа, чистият въздух и възрожденският дух се оказаха притегателни за много 

български туристи през 2020. 

Самостоятелните къщи за гости, малките семейни хотели, успяха да привлекат българските 

туристи, докато големите хотелски комплекси останаха празни. Пандемията доказа, че семейният 

туризъм в Еленския балкан е устойчив. 

Със Заповед на Кмета на община Елена през 2020 г. за няколко месеца заедно с туристическите 

обекти, дейността си преустанови и комисията по категоризация на туристическите обекти на 

територията на община Елена. 

През 2020 г. бяха категоризирани 33 туристически обекти, от тях 24 бр. – места за настаняване и 9 

бр. заведения за хранене и развлечение. Според вида си местата за настаняване са разпределени: 1 

хотел; 4 бр. семеен хотел, 3 бр. стаи за гости, 15 бр. къщи за гости, 1 бр. стаи за гости, 

регистрирани в категория „В“. Общата им леглова база е: 384 места за нощувка. Спрямо 

категорията на местата за настаняване -  2 обекта с категория „три звезди“, 10 обекта са с 

категория „две звезди“ и 11 обекта с категория „една звезда“. Заведенията за хранене и 

развлечение са: 9 бр. с 488 места за сядане. Спрямо вида си са категоризирани като: 4 бр. – кафе-

аперитив, 3 бр. ресторант – 2 с бълг. кухня и 1 класически ресторант; 2 бр. – снекбар. С категория 

„две звезди“ - 5 обекта и с категория „една звезда“ - 4 обекта. Реализираните нощувки са 55 839, 

събрания туристически данък 15 882,50 лв.   

19 989  са посетителите в Музей на Възраждането „Ил. Макариополски“. Приходите от дейността 

на музея са 39 146,60 лв., от които 31 799 лв. са от входни такси и беседи, а 7 347,60  лв. от 

продажба на рекламни материали. Музейните обекти са посещавани най-много през месеците 

август, юли, септември, октомври.   

Здравеопазване  

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява  от амбулатории – индивидуални 

практики за медицинска и дентална помощ. 

За 2020 г. населението на общината се обслужва от 6 на брой общо практикуващи лекари /ОПЛ/ и 

5 лекари по дентална медицина. 

Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 9 лекари в гр.Елена. В 

административния център има две лаборатории. 

Системата на спешна медицинска помощ в областта, обхваща: Центрове за спешна медицинска 

помощ /ЦСМП/ Велико Търново с разкрити 7 филиала:  Горна Оряховица, Свищов, Елена, 

Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и РКЦ във Велико Търново.  

Забележка: Източник на информация Регионална здравна инспекция  – гр.В. Търново и МЦ – I – Eлена ЕООД 

Стопански /нефинансов/ сектор 

Структуроопределящи отрасли на икономиката са промишлеността и търговията. 

Промишлеността се определя от подотраслите: хранително–вкусова промишленост, лека 
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промишленост, производство на селскостопански и специализирани ремаркета.  Тя  е представена 

най - вече на територията на град Елена.  

Селско стопанство  

Общата площ на земеделската земя  е 260 599 декара. От тях 180 862 дка - ниви, 4 809 дка - трайни 

насаждения, 207 дка -  лозя, 43 852 дка - пасища и ливади и 30 863 дка - други.  

Основните видове отглеждани култури са царевица, пшеница, слънчоглед и ечемик. Отглеждат се 

също сливи, арония, орехови насаждения, картофи и ябълки.  

Отглеждат се следните видове животни: говеда, овце, кози, пчелни семейства и коне. 

Разпределението на животновъдните стопанства е: овцевъдни  и козевъдни - 162 бр., говедовъдни 

- 92 бр., коневъдни -14 бр.,  с калифорнийски червеи – 1 бр., рибовъдни – 3 язовира,  бройлери – 1 

ферма и 2 свиневъдни ферми.  

Забележка: Източник на информация Общинска служба по Земеделие – гр.Елена 

ІІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в ОПР 

за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и заложените проекти в Програмата за реализация на 

ОПР 2014-2020 г. Следвана е структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки. 

Приоритет 1: Жизнеспособна местна икономика, осигуряваща устойчив растеж 

Специфична цел 1.1 Създаване на среда за подкрепа и насърчаване на малкия и среден 

бизнес на територията на община Елена  

Мярка 1.1.1 Подкрепящи бизнес инициативи  

Чрез Центъра за информация и услуги на гражданите се поддържа винаги актуална връзката 

администрация - граждани/бизнес, и граждани/бизнес - администрация. 

В полза на местния бизнес работи офисът  на СНЦ „МИГ общини Елена – Златарица“, който се 

намира в сградата на Общностния център в гр. Елена. През 2020 г. бе обявен прием на проектни 

предложения по три мерки: 4.1.2.“Инвистиции в земеделски стопанства, по тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства  - 1 прием; 7.5 „Инвестиции за  публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - 2 приема; 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство на селата“ - 2 приема .  

Постъпили са 7 проектни предложения, които са одобрени от МИГ за финансиране чрез 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   

По мярка 4.1.2.“Инвистиции в земеделски стопанства, по тематична подпрограма за развитие на 

малки стопанства е одобрен един проект „Инвестиции в земеделското стопанство чрез закупуване 

на преносима сушилня“, подаден от ЗП  Сияна Денева на стойност 8 160 ,00 лв. и БФП 4896,00 лв.  

По мярка 7.5 „Инвестиции за  публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ са одобрени два проекта: „Извършване на СМР по част „Конструкции“ на обект 

посетителски център „Воеводски стан“ в УПИ – I – 124 от кв. 4 /ПИ 62325.350.124/ на с.Раювци, 

подаден от сдружение „Заветите на предците“ на стойност 325 328,18 лв. и БФП 146 685,00 лв.;  

„Кътове за отдих и туризъм“ подаден от  община Златарица на стойност и  БФП 48 398,76 лв.  
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По мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природно наследство на селата“ са одобрени четири проекта: „Закупуване на 

експозиционни витрини за посетителски център „Воеводски стан“ в УПИ – I – 124 от кв. 4 /ПИ 

62325.350.124/ на с.Раювци, подаден от сдружение „Заветите на предците“ на стойност 

97 936,20 лв. и БФП 97 790,00 лв.; „В търсене на изгубените корени“, подаден от сдружение 

„Стъпка по стъпка“ на стойност и БФП 74 100,00лв.; „Поддържане, възстановяване, 

популяризиране и подобряване на културното наследство чрез закупуване на осветителна и 

озвучителна техника, носии и сценични облекла за обогатяване и подобряване качеството на 

предлаганите услуги от Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ на стойност и БФП 

97 577.20 лв. ; „Закупуване на носии, репетиционни и сценични облекла и др. за самодейните 

състави към Читалище „Развитие - 1885“ град Златарица, Народно читалище „Напредък – 1912“ с. 

Родина, Народно читалище „Пробуждане – 1902“ с. Горско Ново село и Народно читалище 

„Просвета – 1927“ с. Сливовица, подаден от Община Златарица на стойност  и  БФП 18 573,00 лв.  

Мярка 1.1.2  Насърчаване на предприемачеството  

В СУ “Ив. Момчилов“ – гр. Елена са били  сформирани и работили три групи (15 ученика от Х 

клас ) за обучение  по предприемачество.  

Практика в реална работна среда провеждат всички учениците от ХI и ХII клас на двете 

професионалните паралелки със специалност: „Горско и ловно стопанство“ и „Обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения“  на СУ „Ив. Момчилов“ – гр. Елена.  

Специфична цел 1.2 Създаване на условия за оптимизиране на връзките между първичния 

сектор и преработващата промишленост за производство на продукти с висока добавена 

стойност  

Мярка 1.2.1 Сдружаване и модернизация   

В системата ИСУН 2020 са регистрирани три проекта, които се реализират от млади земеделски 

стопани. На 22.10.2019 г. е сключен договор за изпълнение на проект с наименование: 

„Отглеждане на трайни насаждения и създаване на нови трайни насаждения от сливи отглеждани 

по методите на биологичното производство от млад земеделски стопанин Радослав Илиев 

Дермански, в землището на гр. Елена и с.Беляковец, община В. Търново“, който ще се изпълнява 

до 22.04.2024г.  На 24.10.2019 г. е сключен договор за изпълнение на проект с наименование: 

„Разширение на земеделското стопанство за отглеждане на сливи и естествени ливади в с. Костел 

и с. Граматици“ от  земеделски стопанин Мартин Стефанов Трашлиев“, който ще се изпълнява до 

24.04.2024г. На 25.10.2019 г. е сключен договор  за изпълнение на проект с наименование: 

„Отглеждане и създаване на трайно насаждение от сливи от млад земеделски стопанин Даниел 

Даниелов Йорданов“, който ще се изпълнява до 25.04.2024г. Всеки от договорите е на стойност  48 

895 лв. 

От 09.09.2020 г. се изпълнява и проект: „Инвестиции за подобряване на дейността на Елена Мес“ 

ООД. Целта на проекта е да се подобрят производствените мощности и да се повиши качеството и 

безопасността на продуктите при транспортиране чрез закупуване на специализиран хладилен 

транспорт и специализирано производствено оборудване. Общата стойност на проекта е 78 085, 00 

лв., като БФП е в размер на 50% от стойността на договора, който ще се изпълнява до 09.09.2022 г.  

Мярка 1.2.2 Горски ресурси  

Събиране и преработка на недървесни горски продукти е дейност, която се осъществява от частни 

предприемачи. По данни на РИОСВ – В. Търново  през 2020 година са получили разрешение за 

билкоизкупуване три фирми на територията на община Елена. 
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„Комбинат горски свят“ ООД – гр. Елена изкупува, преработва и предлага разнообразна 

продукция от гъби, билки, ядки, сушени плодове и плодови сокове.  

Проект с наименование „Реконструкция и оборудване на цех за производство на мебели“ с 

бенефициент „Съни строй 2010“ ЕООД  се изпълнява от 03.09.2020 г. със срок за реализация 36 

месеца по ПРСР. Стойността на БФП е в размер на 235 645,64 лв. Инвестициите по проекта са 

свързани с  реконструкция и преустройство на дърводелския цех, находящ се в гр. Елена, който е 

преустроен за производство на поръчкова, индивидуална, нестандартна корпусна мебел и дограма. 

Кандидатът предвижда и инвестиции в закупуване на машини, с които да оборудва цеха и да 

обезпечи развитието на дейността си. "Съни строй 2010" ЕООД планира и наемане на нови 

служители, с което ще създаде устойчива заетост на територията на селски район. Подкрепата за 

проекта ще насърчи развитието на микропредприятието и ще създаде предпоставки за трайно 

подобряване на пазарните позиции и потенциала на компанията. 

Приоритет 2: Развитие на туризма на базата на културно – историческото наследство и 

природния потенциал на територията  

Специфична цел 2.1 Повишаване капацитета на човешките ресурси и подобряване на 

институционалната рамка на територията на община Елена 

Мярка 2.1.1 Човешки ресурси 

От страна на общинска администрация няма проведени обучителни курсове или обучени лица в 

сферата на туризма. В СУ „Ив. Момчилов“- гр.Елена през учебната 2019/2020г. завършили 

обучение с придобита професия „Ресторантьор“ са 10 ученика.  

 

Мярка 2.1.2 Институционална среда   

Обществени обсъждания за проучване  очакванията и нагласите на местната общност за посоката 

на развитие на туризма не са провеждани.  

Специфична цел 2.2 Разнообразяване на туристическото предлагане 

Мярка 2.2.1 Туристическа инфраструктура 

Скулптурен симпозиум в село Раювци, обогатяване на парк „Раювски кромлех“(станал известен и 

като „Българският Стоунхендж“) с „Пантеона на българските войводи“. 

Мярка 2.2.2 Разнообразни туристически продукти 

Годината на Ковид пандемията  в голяма степен се отрази на туристическия сектор. В тази връзка 

не бяха реализирани голяма част от дейности, насочени към разнообразяване на туристическите 

продукти, заложени в културния и  спортния календар на община Елена.   

Мярка 2.2.1 Културно историческо наследство  

През 2020 година в Музей на Възраждането са извършени текущ ремонт на залата и обновление на 

постоянната експозиция „Възрожденско изкуство“ в родната къща „Иларион Макариополски“; 

реставрация на два броя движими културни ценности: икона „Св. Арх. Михаил“ и пиета 

/Богородица, оплакваща Христос/, триптих; импрегнация и консервация на движими културни 

ценности от фонд „Етнография“.   

Проектът „Култура във вечността“, който се изпълнява по програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България“ с партньор община Меджидия,  има за цел да съхрани, 

популяризира и доразвие културата в двете партниращи си общини и да остави това на бъдещите 

поколения. 
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Съгласно апликационната форма на проекта  през 2020 година трябваше да се изпълнят дейности 

по организация на следните събития: 2 пленера по живопис, по един в гр. Елена и гр. Меджидия, 

Румъния; Фестивал на историческите възстановки в гр. Меджидия, Румъния; Ателиета по 

приложни изкуства в гр. Меджидия. Провеждане на пресконференция, на която да бъдат 

представени изготвените в рамките на проекта  туристически пакети, и в която  да участват 

туристически агенции от България и Румъния. Две срещи на екипите за управление на проекта. 

Поради обявеното извънредното положение, породено от пандемията от Covid-19, тези събития 

бяха отложени и се очаква тяхното изпълнение да бъде през 2021 година. Беше проведена само 

една среща на екипите за управление на проекта чрез платформата Zoom. 

Оставяйки настрана гореизброените дейности по проекта, които са свързани с организиране на 

събития и събиране на голям брой хора на едно място, което би представлявало риск за тяхното 

здраве, в изпълнението на проекта за 2020 година бяха реализирани и продължават своето 

изпълнение следните дейности:  Строителство на картинна галерия - възстановяване на старо 

изгоряло училище в центъра на град Елена. Напредъкът в тази дейност се изразя в завършването 

на грубия строеж на сградата, изграждане на покривна конструкция, завършени фасади, оформен 

терен за събития на открито, който се намира в близост до галерията. Също така са завършени 

вътрешните пространства - мазилки, гипсокартон, дограма, подови настилки. Изготвена е 

Съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на 

културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния и приета с решение на ОбС 

– Елена; Изготвени са 4 броя туристически пакети за дестинацията Елена, България - Меджидия, 

Румъния. 

Специфична цел 2.3 Подобряване маркетинга на община Елена като туристическа 

дестинация  

Мярка 2.3.1 Маркетинг на дестинацията 

Община Елена бе представена съвместно с „Местен съвет по туризъм – Елена“ само на един 

туристически форум в началото на 2020 г. - международното туристическо изложение „Ваканция 

и СПА Експо“ в град София. 

На 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България със свое Решение обяви извънредно 

положение във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната. В 

изпълнение на горното, бяха отложени туристическите изложения, присъствените мероприятия, 

промоционалните обществени прояви за 2020 година. 

През 2020 г. бе издаден рекламен материал в тираж 3000 броя брошура с формат А4, съдържаща 

кратка информация за културно-историческите и природните забележителности, най-

предпочитаните пешеходни маршрути и атракциите в община Елена. 

Регулярни анкетни проучвания се извършват в Общински туристически информационен център – 

гр. Елена. 

Приоритет 3: Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ растеж  

Специфична цел 3.1 Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на предлаганите 

социални услуги с фокус върху намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване  

Мярка 3.1.1 Достъпни и по-качествени услуги  

От 1 май 2020 г. в община Елена се реализира проект по целева програма „Топъл обяд у дома в 

условията на извънредна ситуация – 2020г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет 
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чрез Агенцията за социално подпомагане. Осигурен бе топъл обяд на 60 лица, които включваше  

супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Потребителите са от следните целеви  групи: 

лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са 

поставени под задължителна карантина; уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без 

доходи и с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат 

близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение не са в състояние да си 

осигурят прехраната; лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или вследствие на 

заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките 

си своите ежедневни потребности от храна. 

На потребителите в Дневния център за деца и младежи с увреждания, се предоставя активна  

рехабилитация, психологична и логопедична консултация, възпитателна и педагогическа 

подкрепа. 

Услугата приемна грижа за деца, в риск от изоставяне, продължава да се предоставя. В приемни 

семейства са настанени 17 деца, от които едно е осиновено. Отдел „Закрила на детето“ към  

„Дирекция Социално подпомагане“ - гр. Елена, продължава да  работи с децата за да бъдат   

върнати в семейна среда.   

Грижи в среда, близка до семейната, се предоставят в Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания с капацитет 10 потребители и в Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост в  с. Илаков рът с капацитет  12 потребители.   

За хора в неравностойно положение през зимните месеци на 2020 се осигурява топъл обяд, като 30 

самотно живеещи лица получаващи минимална пенсия са се възползвали от услугата.  

На 1.07.2019 година е сключен договор за изпълнение на проект „Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“  по ОПРЧР . Бенефициент е община Стражица, а Елена и 

останалите общини са партньори. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 333 749,26 

лв.,като договорената стойност по проекта за община Елена е в размер на 93 529,47 лв. Основната 

група потребители на проекта са възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност 

за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. В резултат на изпълнение на 

проекта се  предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, както и 

психологическа подкрепа за потребителите. Проектът се изпълнява до 01.10.2020г.  

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ – Компонент 3  

по ОПРЧР стартира на 16.03.2020 г. Отново бенефициент е община Стражица, а Елена и 

останалите общини са партньори. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 297 570 лв., а 

срокът за изпълнение е 11 месеца. Договорената стойност по проекта за община Елена е в размер 

на 75 210,00 лв. В контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната,  е 

идентифицирана голяма нужда от предоставяне на услуги по домовете. Чрез изпълнение на 

дейностите по проекта се подкрепиха мерките по време на въведеното извънредно положение и 

съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на Общините 

Стражица, Елена, Златарица, Лясковец, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с 

цел ограничаване контактите между хората, като са подкрепяни лицата, които са застрашени в 

най-голяма степен от COVID-19. 

На 02.10.2020 г. стартира проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и 

Стражица“ – Компонент 4  по ОПРЧР. Общините Елена, Златарица, Лясковец са партньори, а 

бенефициент е община Стражица. Договорената стойност по проекта за община Елена е в размер 

на 47 244,96 лв.  Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално 

включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от 
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услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за 

предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с 

увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът е на стойност 

150 524,64 лв., а срокът за изпълнение е 6 месеца.  

Мярка 3.1.2 Устойчива и качествена заетост   

По данни на дирекция „Бюро по труда“ – гр. В. Търново икономически активните лица в община 

Елена са 3568 бр. 

Започналите работа за първи път на пазара на труда са 474 лица,  по схеми и проекти по ОПРЧР са 

17 лица,  по програми за заетост по ЗНЗ са 47 лица, по насърчителните мерки за заетост по ЗНЗ са 

17 лица.  

В общинската администрация през 2020 година са били заети общо 50 лица в следните програми 

за временна заетост: „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“ - 10 лица;  „Помощ при 

пенсиониране“ - 4 лица; „Регионална програма - 2020г.“ - 5 лица; „Национална програма 

„Предоставяне на грижи в домашна среда“  - 28 лица; Национална програма „Заетост и обучение 

на хора с трайни увреждания“ – 1 лице; Национална програма „Нови умения – нови възможности“ 

– 2 лица;  

Проект „Повишаване на уменията на заетите лица в „Би Си Си Хандел“ ООД по ОП “Развитие на 

човешките ресурси се изпълнява от 26.02.2020г. със срок за реализация от 12 месеца. Стойността 

на БФП е в размер на 295 200 ,00 лв. 

Проектното предложение на „Би Си Си Хандел“ ООД е насочено към подобряване 

производителността на труда и създаване на устойчива заетост за служителите във производствена 

фирма чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на заетите в нея лица да 

посрещнат динамичните промени в хранително-вкусовия сектор и актуалните потребности на 

дружеството. В рамките на проекта 120 служители от Би Си Си Хандел ООД ще преминат 

специализирано обучение в сферата на иновативните техники и тенденции при производството на 

млечни продукти, които са нови и специфични за Би Си Си Хандел ООД .  

Мярка 3.1.3 Подкрепа за интегриране на маргинализираните общности 

Проектите и дейностите,  които са реализирани и в подкрепа за интеграция на маргинализираните 

общности са: „Личен асистент и домашен помощник“, Център за ранна интервенция на 

уврежданията, здравните медиатори в с. Беброво, с.Константин  и с. Майско и лятно училище за 

бъдещи първокласници  в гр. Елена.  

Специфична цел 3.2 Подобряване на доболничната медицинска помощ и грижите за 

подрастващите на територията на община Елена  

Мярка 3.2.1 Достъпно здравеопазване   

Заболеваемостта на населението в община Елена не се различава съществено от общата 

заболеваемост в областта. Висок относителен дял са болестите на органите на кръвообращението, 

злокачествените новообразувания, инфекциозните и паразитни болести, болестите на дихателната 

система, болести на пикочно-половата система и др. Част от децата не се проследяват от 

ОПЛ/педиатър, като в селата показателят е по-висок от този в града. Причини затова могат да се 

търсят във влошаване на социално-икономическите условия в селата, ограничения достъп до 

здравни услуги, по-ниското образование и здравна култура.  
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Особен акцент следва да се постави на нивото на здравна култура и здравен статус при 

населението от малцинствените групи. Липсата на превенция, навици и условия за добра хигиена, 

както и навременен достъп до здравни услуги за тази група население, са сред водещите причини 

за повишената болестност при нея. Усилията следва да се насочат към дейности за повишаване на 

здравната култура на малцинствените групи и провеждане на задължителни имунизации.  

Полагането на здравни грижи сред ромската  общност в общината е комплексен проблем. 

Наблюдават се следните тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се 

картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това 

попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават 

бракове по съребрена линия. Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-

осигурителни права. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на 

децата при дентален специалист. 

След закриването на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”, която функционира в град Елена до 2011 г., 

на територията на общината няма организирана болнична помощ. Болничната лечебна помощ се 

реализира извън рамките на общината в градовете Горна Оряховица и Велико Търново.  

Здравеопазването в общината е представено само от извънболнична медицинска помощ. 

Териториалната организация на обектите за извънболнична медицинска помощ е с ясно изразена 

концентрация на лекарските практики в общинския център. Това създава значителни проблеми с 

обслужването на някои по-малки и/или по-отдалечени населени места. От особено значение за 

общината е доболничната медицинска помощ, която включва първичната и спешната помощ. 

Здравната инфраструктура в общината включва филиал на Център за спешна медицинска помощ-

Велико Търново, „Медицински център I-Елена” ЕООД и хоспис, които се помещават в сградата на 

бившата болница в гр. Елена. На територията на общината функционират  4 аптеки и една оптика, 

които също са съсредоточени в общинския център. 

Първичната медицинска помощ в общината е организирана като система, включваща мрежата от 

лекарски практики, финансирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По данни на 

РЗИ-Велико Търново през изминалата година на територията на общината са регистрирани 5 

общопрактикуващи лекари, 5 практики с петима специалиста по дентална медицина и 1 

индивидуална практика  за специализирана медицинска помощ. Всички те са крайно недостатъчни 

и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-

малките населени места. Общопрактикуващите лекари работят в общинския център и посещават 

по график обслужваните от тях села. Това създава предпоставки за ненавременно оказване на 

медицинска помощ и създава неравнопоставеност в достъпа до здравни услуги между селското и 

градското население в общината.  

На територията на община Елена функционира филиал на Център за спешна медицинска помощ - 

гр. Велико Търново, който се помещава в сградата на бившата болница. Понастоящем той 

разполага с една линейка, която обслужва всички 124 населени места на територията на общината.  

През годината медиаторите са оказали  съдействие за осъществяване на плановите имунизации 

при децата от ромски произход, извършвали са консултации при здравни и социални казуси и 

активно са участвали във всички дейности предприети от общината във връзка с информиране на 

общностите относно епидемията от Ковид-19, начините за предпазване и съблюдаването на 

противоепидемичните мерки. 

Мярка 3.2.2 Повишаване на здравната култура 

Съвместните действия на РЗИ – В. Търново и община Елена през 2020 година бяха насочени към 

намаляване на разпространението на епидемията Ковид-19, включващи: логистика на проведеното 
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през месец март обучение на медицинските специалисти от детските градини и  училищата и 

служители на община Елена „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с 

обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на Ковид -19“; 

своевременно информиране и изпращане на нормативни документи от МЗ и информационни 

материали; консултации за осъществяване на услугата „Топъл обяд“; организационно-методична 

помощ на здравния медиатор на община Елена; консултации на граждани от Общината при 

решаване на казуси по спазване на изисквания на  наредбите на МЗ за ограничаване на епидемията 

и др.  

Благодарение на изпълнявания  проект „Услуги за ранно детско развитие  в община Елена“, по 

който целева група са деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители, периодично от 

медицинските специалисти: стоматолог, педиатър, рехабилитатор, медицинска сестра, акушерка и 

гинеколог, са провеждани беседи за повишаване на здравната култура, организирани  са здравно-

информационни кампании. За развитие и формиране на родителски умения са провеждани 

групови сесии със социални работници и психолог. Като резултат са подобрени  профилактичните 

дейности  и сред ромското население. 

Проектът  обхваща и бъдещи родители,  на които разяснява необходимостта от грижи към  

новородените деца. В последствие новородените лица са обхванати от всички тези медицински 

специалисти, които полагат необходимите грижи за тях и консултират родителите им. По този 

начин в общината е насърчавано  семейното планиране и отговорното родителство.  

Специфична цел 3.3 Подобряване достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

професионалното обучение с цел осигуряване на по-добри възможности за заетост и за 

повишаване на доходите  

Мярка 3.3.1 Висококачествено предучилищно, основно и средно образование  

Непрекъснато се въвеждат модерни технологии и използват интерактивните методи и средства в 

образователния процес във всички училища и детски градини, намиращи се на територията на 

общината.   

Мярка 3.3.2 Професионални умения за придобиване на умения и ученето през целия живот    

По справка на ДБТ – В. Търново, филиал Елена през 2020 година в периода от 16 юни до 7 август  

по проект Нови умения – Нови възможности е проведено едно обучение. Общо                

петнадесет лица са преминали обучението и са получили професионална квалификация                        

„Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.  

Специфична цел 3.4 Разнообразяване на културния живот на територията с акцент върху 

условията за изява и разнообразяване на свободното време на младите хора 

Мярка 3.4.1 Разнообразяване на културния живот  

С всяка изминала година Календарът на културните събития в общината става все по-

разнообразен. Това се случва и благодарение на съвместните усилия на Община, народни 

читалища, училища, ЦПЛР, туристическо дружество, библиотека, Местен съвет по туризъм и др. 

Целта е всяка социална група и възраст от общността да намери своята културна територия и да се 

включи като участник или зрител. Не е маловажен фактът, че общината се утвърждава като 

атрактивна туристическа дестинация и някои от културните събития привличат със своята 

уникалност сериозен поток гости. 

19 са действащите общински читалища – 2 в града и 17 в селата. В зависимост от населеното 

място те развиват дейност, която поддържа духа на застаряващото население. Библиотеките 
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предлагат разнообразна литература, културно-масовите събития и изявите на самодейните състави 

са доказателство, че хората навсякъде имат потребност да поддържат огъня на духовността жив. 

Ситуацията бе такава, че за нови форми, клубове, участия не може да се говори просто защото 

читалищният живот бе стопиран. 

С национална значимост е връчването на литературната награда Почетен знак „Стоян 

Михайловски“, което заради пандемията се проведе в навечерието на 1 ноември и нареди името на 

Владимир Зарев сред носителите на отличието.  

Необичайно заради Ковид 19 бе и провеждането на други събития, а някои просто бяха отменени. 

Вместо поетичната вечер, посветена на Мина Тодорова, Общината организира конкурс за любовни 

стихове, които бяха публикувани във фейсбук страницата „Елена в събития и факти“. Он лайн 

концерт в изпълнение на млади таланти бе посветен на 21 май, Празника на град Елена. 

Мярка 3.4.2 Празничност и традиции  

Пандемията даде своя отпечатък върху празничния календар. През февруари се проведе Трифон 

Зарезан в село Марян с много веселие и пъстрота, тържественото честване на 3 март в града и в 

комплекса „Вълчан войвода“ с. Раювци бе последното масово събитие, след което бяха наложени 

ограниченията. 

Европейските дни на художествените занаяти, които са с международен формат също не се 

проведоха в нито една държава, празникът на приятелските градове „Балканът пее и разказва“ с 

домакинство на Трявна също бе отложен, както Медената седянка по еленски. 

Празникът на еленския бут се проведе в различен формат-хотелиерите и собствениците на къщи за 

гости имаха свободата да привличат и посрещат гости по свой уникален начин. Без масови 

празнични концерти, кулинарни изложби и ритуали, но пък със спазване на традиции, запазени от 

векове, гостите на града не бяха подведени, отново усетиха вкуса на балканджийското 

гостоприемство. 

Мярка 3.4.3 Младите хора – основен капитал за развитие на територията  

2020-та бе година белязана от разпространението на вирусната инфекция COVID - 19 по света и в 

страната. Този факт нямаше как да не повлияе и на дейността на  МКБППМН гр. Елена. Голяма 

част от традиционните събития и дейности за младите хора в община Елена, отпаднаха или се 

проведоха в онлайн формат – за тези от тях, за които това беше възможно. След дълго следене и 

анализиране на епидимичната обстановката, беше взето решението да не се провежда ежегодната 

Лятна академия за децата от селата Каменари, Майско, Беброво и Константин. Както преди, така и 

сега основен приоритет на общинската управа е опазване здравето и живота на своите жители.  

В така създалата се ситуация, усилията на МКБППМН гр. Елена бяха насочени към изготвянето и 

разпространението на информационни брошури и флаери с превантивна цел. Такава беше и 

съвместната инициатива на Местната комисия и БМЧК гр. Елена за Дните на безопасност по пътя 

от 16 до 22 септември 2020 г. За целта бяха изработени и раздадени флаери целящи изостряне 

вниманието  на всички участници в движенето по пътя. За превенция употребата на вредни 

субстанции, МКБППМН и експерти от общинската администрация, отговарящи за младежките 

дейности, създадоха информационна брошура за вредите от наркотиците, алкохола и цигарите. В 

същия материал са засегнати и неоспоримите ползи от практикуването на спорт или друга 

спортно-туристическа дейност.  

През месец март, по време на обявеното извънредно положение в страната, беше организиран 

онлайн конкурс за ученици посветен на Мина Тодорова. Също онлайн протече и Поздравителен 

концерт от Школа по изкуствата гр. Елена по случай празника на град Елена – 21 май, където 
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ученици заснеха и публикуваха своите музикални и танцови изпълнения в сайт за видео 

споделяне. 

Приоритет 4: Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия 

за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението  

Специфична цел 4.1 Подобряване на достъпа до основни услуги за населението   

Мярка 4.1.1 Общинска пътна мрежа  

През 2020 година са извършени ремонтни дейности на следните пътища:   

  Наименование и местонахождение на обектите 
Стойност  

с ДДС 
мерна  

единица 
площ 

1 2 3 4   5 

1 
Ремонт път VTR 3107 // ІІ - 53, Елена - Майско / 
Константин - мах.Треновци - Бойковци/ 39550 лин. м. 328.00 

2 
Рехабилитация път VTR 3142 / ІІІ - 551, Средни 
колиби  - Елена / - Боевци 46329 лин. м. 458.00 

3 
Рехабилитация път VTR 3122 // VTR3081 / Буйновци - 
Кожлювци/  41302 лин. м. 310.00 

  4 
Ремонт път VTR 3138 // VTR3137, Елена - Велювци / - 
Големани/ (довършване) 27282 лин. м. 360.00 

  5  
Ремонт път VTR 3134 - / VTR3085, Яковци - Блъсковци 
/ - Титевци - Марафелци - /VTR3085/ (довършване) 18000 лин. м. 197.30 

  6  
Ремонт път VTR 3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ 
- Високовци - Игнатовци  33295 лин. м. 285.00 

  7 
Ремонт път VTR 3135 / ІІІ - 551, Средни колиби - 
Елена / - Яковци - Махалници 20000 лин. м. 210.00 

  8 Ремонт път през м.Бръчковци до м. Витевци 20000 лин. м. 315.00 

  9 
Реконструкция водосток на местен път имот № 
27190.103.80 45123 лин. м. 50.00 

 10 Ремонт път Петковци - Попрусевци 24104 кв. м. 822.21 

 11 Ремонт път Давери - Каменари - граница община 28122 кв. м. 920.35 

 12 Ремонт път Марян - Илаков рът - Лазарци 9349 кв. м. 243.06 

 13 Ремонт път Златарица - Елена - Беброво 50068 кв. м. 1649.71 

 14 Ремонт път Елена - Раювци - Харваловци 15338 кв. м. 298.81 

 15 Ремонт път Средни колиби - Бадевци 87587 кв. м. 2987.68 

 16 Ремонт път - Лазарци - Мийковци 86378 кв. м. 2605.95 

 17 Ремонт път Елена - Блъсковци 502 куб. м. 8.00 

 

Мярка 4.1.2 Образователна инфраструктура 

В сферата на образователната инфраструктура се реализирани следните  дейности:  

Ремонт стъпала СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена - 14 942лв. 

Ремонт санитарни възли западно крило ет.2 и ет.3 корпус "Б" СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена - 

15986лв. 

Ремонт отоплителна инсталация на корпус "Спортен салон" - СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена - 

17262лв. 

Подмяна дограма  в коридор на първи и втори етаж на ОУ "Отец Паисий" с. Константин - 4793лв. 

Подмяна дограма на фоайе – ДГ "Вяра, Надежда, Любов"  с. Беброво - 5568лв. 

Ремонт подова настилка в спално помещение и игрална зала - ДГ "Вяра, Надежда, Любов"  с. 

Беброво - 6748лв. 

Подмяна дограма общинска сграда - функция Образование (къща д-р Петков) - 2595лв. 
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Фасадна топлоизолация и плочници - ДГ "Вяра, Надежда, Любов"  с. Беброво - 11 778лв. 

Ремонт канализация в корпуси "Б" и "В" на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена - 19 564 лв. 

Подмяна дограма в кухненски блок - Детска ясла гр. Елена – 7593 лв. 

Доставка и монтаж на детски съоръжения - ДГ "Щастливо детство" с. Константин - 4818лв. 

Хидрофорна система -  ОбУ  "Отец Паисий" с.Майско - 3224лв. 

Хидрофорна система -  ДГ  "Приказен свят" с.Майско - 2757лв. 

Мярка 4.1.4. Социална  инфраструктура, административни сгради  

Ремонт сграда на  Общинска администрация (подмяна дограма и осветителни тела) на стойност 

57 244 лв. 

 

Специфична цел 4.2 Подобряване облика на населените места  

Мярка 4.2.1  Улична мрежа и улично осветление  

През 2020 година са извършени рехабилитационни дейности на следните улици в гр. Елена и 

селата на общината.  

  Наименование и местонахождение на обектите 
Стойност  

с ДДС 
мерна  

единица 
площ 

1 2 3 4  5  

1 
Рехабилитация на ул. "Кършовска" и паркинг към нея - 
гр. Елена 87237 кв. м. 2742.28 

2 
Ремонт паркинг към ул. "Стоян Михайловски" (при 
"Адвокатско дере) - гр. Елена при № 59 33243 кв. м. 2748.73 

3 Рехабилитация на ул. "Велчова завера" - гр. Елена 54231 кв. м. 1059.99 

4 Рехабилитация на ул."Освобождение" - гр. Елена 15864 лин. м. 90.40 

5 
Рехабилитация на ул."Пролет" и прилежащите ѝ 
вътрешно квартални улици в кв. Север - гр. Елена  91916 лин. м. 395.00 

6 Рехабилитация на ул. "Калето" - гр. Елена 18472 лин. м. 126.60 

7 
Рехабилитация на улица в с. Руховци от O.T.48 - 
O.T.58 - O.T57-  О.Т.25  40612 лин. м. 473.00 

8 Рехабилитация на ул. "Майтанеци" - гр. Елена 26246 лин. м. 290.00 

9 
Рехабилитация улица в с. Чакали  от О.Т. 55 до О.Т. 
55a 13107 лин. м. 177.70 

10 Рехабилитация улица в с. Марян от О.Т 14 до О.Т 4 12000 лин. м. 166.10 

11 Рехабилитация улица към м. Тумбевци 36596 лин. м. 458.00 

12 Рехабилитация на ул. "Цар Асен" - с. Константин 39295 лин. м. 325.00 

 13 Ремонт ул. "Шейтани" - гр. Елена 33216 лин. м. 350.00 

 14 Ремонт улица в с. Шилковци от О.Т. 7 до О.Т.19а 15000 лин. м. 152.20 

 15 Ремонт ул. в с. Мийковци от № 50 до № 55 20000 лин. м. 207.30 

 16 Ремонт улица в с. Бадевци от № 39 до № 50А 21580 лин. м. 239.00 

17 Ремонт улица в с. Бадевци от № 27 до № 33 12890 лин. м. 139.60 

 18 
Реконструкция мост към ул. "Девета" с. Беброво 
("Фарашка махала") 16296 лин. м. 6.00 

19 Ремонт бордюри - улици в гр. Елена 110000 лин. м. 2588.75 

 20 Паркинг СУ "Иван Момчилов" 19055 кв. м. 649.98 

 21 Просветляване храсти и растителност  94185.06  - -  

 22 Ремонт паважна настилка - гр. Елена  6705.04 кв. м. 132.50 

 23 Ремонт ул. "Трети март" - към "Буковец" ЕООД 15995 кв. м. 451.16 
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По проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска“ и тротоари към съществуващи 

улици в гр. Елена“ по  ПРСР на стойност 615 915,22 лв. през 2020 година е подменена тротоарната 

настилка – 4 141 кв. м.  на следните улици: ул. „Самуилец“, ул. „Острец“, ул. „Петко Ю. Тодоров“, 

ул. „Калето“, ул. „Чумерна“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Никифор 

Попконстантинов“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Здравец“, ул. „Дойно Граматик“, ул. „Балкан“, 

ул. „Генерал Домбровски“ и ул. „Спортист“. Извършен е и ремонт на ул. „Възрожденска” – 1415 

кв.м. Общата стойност на разходваните средства е 339 000 лв.  

Мярка 4.2.2  Обществени зелени площи, детски площадки и площади  

Всяка пролет зелената площ в централна градска част се зацветява с летни цветя и вечно зелени 

храсти. Поддръжката на цветните площи се извършва от фирма „Глобъл Клинър“ ООД гр. 

Хасково. 

През 2020 г. проект „Обособяване на привлекателна зона за отдих в село Чакали“ получи 

финансиране от 10 000 лв. в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ проведен от 

Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда. В периода от 1 юли до 30 ноември 2020г. бе  облагородено дворното 

пространство пред сградата на кметството, обособен е кът за отдих с беседка, пейки, кошчета за 

отпадъци, оформени са  цветни градини с декоративни вечно зелени храсти и рози, засадени  са и 

широколистни дървета и храсти. 

С ПМС през месец декември 2020 г. правителството отпусна допълнителни средства в размер на  

627 000 лв. Парите ще бъдат използвани за ремонт  и благоустрояване на централния градски 

площад „Христо Ботев“ в Елена и за ремонт и благоустрояване на съществуващата довеждаща и 

отвеждаща алейна мрежа до парк „Калето“ над града. Ще се извърши цялостна реконструкция на 

площадното пространство с нова поливна система и видеонаблюдение. Ще бъде изграден нов 

воден атракцион „сух“ фонтан в центъра. Изцяло ще бъдат подменени пейките, кошчетата за 

отпадъци и осветлението на площада и алейната мрежа към парк „Калето“, като по стълбите и 

площадките се обособят зони за различни дейности-комуникация, настолни игри, отдих и спорт.   

Ремонтирани са детските площадки на парк Калето, ул.“Ив. Момчилов“ и ул.“В. Завера“.  

Приоритет 5: Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда и 

постигане на ефективно използване на природните ресурси 

Специфична цел 5.1 Подобряване на екологичната инфраструктура, осигуряваща по добро 

качество на живот  

Мярка 5.1.2  Водоснабдяване  

Подменената водопроводна мрежа през 2020 г. е свързана с аварйни ситуации, както следва: 

подмяна на уличен водопровод с дължина 74 л.м., от ОК 106 до ОК 113 по улица „Освобождение“, 

гр. Елена;  подмяна на довеждащ водопровод с дължина 39 л.м.,  в близост до горски път, находящ 

се в местност „Черна река“ с. Костел.  

През 2020 г. не е изграждана водопроводна мрежа.  

Мярка 5.1.3 Отпадъци  

На 21 април 2020г. община Елена подписа договор  за изпълнението на проект „Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“. Срокът за изпълнение на проекта е 23 

месеца, а  предоставената   безвъзмездна помощ  е в размер на 1 578 611,60 лв.  Депото за битови 

отпадъци е с площ 23 488 кв.м,  намира се  в местността Поп Сотиров гроб  и  е с преустановена 
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експлоатация от 30.IX.2016 г. Проекта предвижда рекултивация  в рамките на замърсяването, като 

основната задача е да се постигне възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от 

дългогодишната експлоатация на депото, икономически, екологични и социални аспекти от 

възстановяване на околната среда, мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на 

замърсената площ. Основите дейности, които ще бъдат извършени са: вертикална планировка 

почистване на битови отпадъци от зони извън границите на депото и преоткосиране, а именно 

предепонирани 1460 куб.м. отпадъци извън границите на имота, предназначен за депо и 57 716 

куб.м  за преоткосиране на откосите в границите на депото; уплътняване на тялото на депото с 

отпадъци, отвеждане на повърхностните води; направа на газоотвеждаща система; горен изолиращ 

екран; управление на инфилтрата от депото; системи за контрол и мониторинг; биологична 

рекултивация. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се намали неблагоприятното 

въздействие чрез ограничаване на емисиите, отделяни от тялото на депото, отвеждане и 

пречистване на замърсените води и ползване на терена като бъдеща зелена площ. 

На територията на община Елена са почистени единадесет броя нерегламентирани сметища. По  

населените места: гр. Елена, улица „Разпоповци“, сухо дере, обем около 10 м2 .;  град Елена, улица 

„Чукани“, слог в близост до пътя, обем около 20 м
2 

.; гр. Елена – Мотополигон, обем около 100 м2; 

гр. Елена – В района на Завод за стъкло, обем около 500 м2; гр. Елена, местност „Страшкин дол“, 

обем около 200 м2; с. Руховци, в близост до път VTR II 53 разклон за с. Руховци, обем около 70 

м2.; с. Марян, бивш стопански двор, обем около 80 м
2
; с. Буйновци, местност „Моянка“, обем 

около 300 м2; с. Палици, на път VTR 1075, на изхода от с. Палици към с.Каменари, обем около 60 

м2; с.Константин в близост до бивше ТКЗС, обем около 300 м2; с.Яковци, в близост до яз. 

„Йовковци“, обем около 150 м2. 

 Извършвани са планови и контролни проверки за наличие на нерегламентирани сметища на 

територията на община Елена от експерти на Регионална инспекция по околна среда. От проверките 

има съставени Констативни протоколи. 

И тази година община Елена спази традицията и организира почистване в рамките на един ден на 

стълбищата водещи към  Парк „Калето“, самия парк и пространството около него.  

Специфична цел 5.3 Смекчаване на последствията от промените в климата  

Мярка 5.2.3 Превантивни действия и способност за адаптация  

През 2020 година са извършени следните дейности по почистване на речните корита: на река 

„Еленска“ с притоци  в централната градска част; речно корито на река „Бебровска“ в 

урбанизираната територия на с. Беброво; 

почистени дерета в урбанизираната територия на с. Константин; Почистени дерета в с. Яковци; 

извършено е почистване на язовирните стени и преливниците /осигурена проводимост/ на 

язовирите „Беброво“, „Палици“, „Константин“, „Червенковци“, „Крумчевци“, „Батаклика“ и 

язовир „Опитно поле“. Актуализирани са аварийните планове на язовирите в това число и на 

язовир "Руховци". 

През 2020 година, преди началото на зимния сезон, бяха почистени крайпътни ивици, банкети и 

канавки от тревна растителност, храсти и дървета в следните пътни участъци: VTR 1079 – Елена – 

Лазарци – Мийковци; VTR 3081 – път VTR 1079 – Нешевци – Буйновци; VTR 1072 – Марян – 

Руховци – Илаков рът – Лазарци; VTR 1074 – Марян – Чакали – Костел; VTR 1162 – граница 

община Елена с община Златарица – Беброво; VTR 3071 – път VTR 1162 – Дебели рът; VTR 1075 

– път II53 – Палци – Каменари – Бойковци; VTR 3107 – път VTR 1075 – Треновци; VTR 2076 – път 

VTR 1074 – Чакали – Палици; VTR 1080 – път III662 – Веселина - Тодювци – Дрента; VTR 3086 – 

път III551 – Елена – БлъсковциVTR 3085 – път III551 – Яковци – Вълчовци – път VTR 3086; VTR 
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3128 - път III551 – Средни колиби – Раювци; VTR 3082 - път III551 – Илиювци – Бадевци; VTR 

3127 – път VTR 3082 – Берковци; път Елена – Багалевци – Тодювци.  

Приоритет 6: Подобряване на институционалната среда в подкрепа на местното развитие  

Специфична цел 6.1 Повишаване ефективността в работата на местната власт   

Мярка 6.1.1 Нови информационни технологии за по-ефективно управление   

Във връзка с разпоредбите на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и писмо с изх. № ДАЕУ-

15251/22.07.2020 г. на Държавна агенция „Електронно управление“, беше вменено ново 

задължение на общините, а именно: 

внедряване на Информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ 

контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на 

информационните и комуникационните технологии и на Регистър на проектите. В тази връзка 

бяха определени длъжностни лица от Община Елена, които да отговарят по следните три модула: 

модул 1  „Информационна система за бюджетен контрол“; модул 2  „Регистър на проектите и дей-

ностите“; модул 3 – „Технически спецификации“. 

Внедряването на тази нова информационна  система дава възможност за осъществяване на реален 

контрол по целесъобразност на разходите на ниво бюджетиране, планиране и изпълнение на 

проекти и провеждане на обществени поръчки в обхвата на чл. 58а от ЗЕУ и е част от проект на 

национално ниво „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на 

електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за 

е-управление“. Проектът се реализира от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) по 

оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-

управление“ и се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0010-

C01/23.08.2017г. 

Агенцията  по  вписванията  реализира  Единен  портал  за  заявяване на  електронни  

административни услуги (ЕПЗЕУ),   обединяващ Имотният и Търговският регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ).  Достъпът до електронните услуги, предоставяни  

от  Имотния  регистър за държавните органи, органите на местното самоуправление и лицата,  

осъществяващи  публични функции, се заявява само по електронен път, чрез персонална 

регистрация  и  еднократно подаване на  искане  за  предоставяне  на „Специален достъп". 

В тази връзка, на основание  чл. 7, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 12, ал. 1, т. 

13 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, чл. 14, ал. 3 от Закона за местните данъци и 

такси, чл. 14б, ал. 2, т. 2 от Наредбата за административното обслужване и чл. 36 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), община Елена е определила длъжностни лица, 

които да имат право на служебен достъп до Единния портал за заявяване на електронни 

административни услуги (ЕПЗЕУ), обединяващ Имотният и Търговският регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ). 

Мярка 6.1.2 Развитие на човешките ресурси в общинска администрация   

Развитието и укрепването на професионалните компетентности чрез обучение повишава 

мотивацията на служителите в общинската администрация като допринася за по-ефективно и по-

ефикасно изпълнение на служебните им задължения за реализиране на ефективни политики, 

качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив 

икономически растеж и заетост.  

В началото на годината се прави план за обученията, които ще посетят служителите, имащи 

съответната нужда. Текущо през годината при проявен интерес и възможност служителите според 
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професионалната си област вземат участия по покани в различни обучения и семинари. През  2020 

година са се обучавали 9 служители, от които 7 са взели участие в ежегодното обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд. От седемте служители един е взел  участие и в 

електронно обучение в платформата на My competence на тема: „Подбор на персонала“, а друг 

един е участвал в обучение на тема: „Изпълнение на проекти по СВОМР на МИГ Общини Елена и 

Златарица и тяхното отчитане“. Един служител се е обучавал за работа с Централизирана 

автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки; един служител е 

преминал обучение на тема: „Практически въпроси, свързани с дейността на общините по 

прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари.“  

Специфична цел 6.2 Насърчаване развитието на гражданския сектор и партньорството с 

бизнеса    

Мярка 6.2.2 Местната власт - партньор на бизнеса   

Две информационни срещи относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения по 

мерки от СВОМР организира екипът на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” със 

земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и 

услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на 

кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и неправителствените организации, 

на общински и социални институции. На срещите  заинтересованите страни и потенциалните 

кандидати са информирани за резултатите от проведените приеми по мерките от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие, за възможностите за кандидатстване с проектни 

предложения по предстоящи приеми от СВОМР на потенциални кандидати и отчитане на 

резултатите от проведените към момента приеми. Информационната  среща  в гр. Елена е  

проведена на: 30.09.2020 г. – в общностен център гр. Елена -  с представители на местна власт, 

медии, земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на 

производството и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия. 

Проведени са и три обучения пряко свързани с изпълнението на целите на СМОМР. На 6 и 7 

октомври 2020г. са проведени две еднодневни обучения на тема: „Изпълнение на проекти по 

СВОМР и тяхната отчитане“ . През първия ден  обучението бе насочено към изпълнението на 

проекти от частния сектор – земеделски производители и фирми, а през  втория ден обучението бе 

насочено към изпълнението на проекти от общини, НПО и читалища. На 18 октомври бе 

проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Ролята на местните лидери при 

изпълнение на СВОМР“.  

IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА  

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на 

данните; 

Предмет на наблюдение са изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за 

развитие, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана. 

Наблюдението върху резултатите се осъществява посредством: анализ на резултатите, които са 

разписани за постигане във всеки един от проектите с външно  или собствено финансиране; 

анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани от 

Общината; набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните. 
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2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план през 

съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

2020-та беше година белязана от разпространението на вирусната инфекция COVID - 19 по света и 

в страната. Този факт нямаше как да не повлияе и на голяма част от дейностите и проектите, 

заложени за изпълнение пред текущата година, като една част бяха отложени, други осъществени 

в условията на епидемична обстановка. 

Липсва  на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за социално-

икономическото състояние на общината, както и за набиране на данни за инвестиционните 

намерения на стопанските субекти и неправителствените организации на територията на община 

Елена. 

Проблеми, свързани със собствеността върху отделни обекти, което затруднява осъществяването 

на конкретни инвестиционни проекти върху тези обекти;  

Недостатъчен  брой активно действащи НПО.  

Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е 

предвидено обезпечение.  

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

ОПР; 

Съобразно спецификата и традициите в общината основните канали за осигуряване на 

информация и публичност на действията по изпълнение на Общинския план за развитие за 

периода 2014-2020 са актуализиране на информацията в сайта на общината, социални мрежи, 

радиопредавания,  публикации в местни, регионални и национални медии.  

В рамките на публикуваната (изложената) информация се получават данни за важните дейности и 

моменти от обществения живот в община Елена, основна информация за дейността на общинската 

администрация – права и задължения на гражданите, достъп до обществена информация, 

административно обслужване, решения и нормативни актове на ОбС – Елена,  запознаване на 

местната общност за даден проект, основните му  дейности, резултати и стойност.  

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за ограничаване 

изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени; 

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на територията 

на общината, мерките, които се предприемат са: разглеждане на предложения от заинтересованите 

страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС; 

актуализиране на приетите от Общинския съвет – наредби, стратегии, концепции, програми, 

планове и др. в съответствие с целите и мерките предвидени в ОПР. 

Необходимо е по отношение на секторите политики да се прилага механизъм на мониторинг, 

контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и 

при годишното отчитане на изпълнението на ОПР. 

С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между Общинския план за 

развитие и секторните политики на общината, разработването на секторни стратегически 

документи се извършва в контекста на приоритетите на ОПР 2014-2020г. В допълнение, 

програмирането и изготвянето на проектни предложения в различните сектори се синхронизира и 

обосновава, както със съответната секторна политика, така и със заложените приоритети в ОПР за 

периода 2014-2020 г. 
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Всяка една секторна политика, план или програма се разработва в съответствие с мисията и 

визията на Община Елена формулирани в ОПР 2014-2020г. 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство; 

Партньорския модел на управление е необходим за бъдещото развитие на общината. Благодарение 

на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса съвместно, комуникирано  с 

партньорите, при вземане на решения и координиране на техните изпълнения. В процеса на 

управление на политиките за регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и 

функции заинтересовани страни – институции, организации, административни звена, общности 

(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с 

реализацията на публичната политика/план и са нейни поддръжници или противници. С помощта 

на партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще 

гарантира успешното развитие на дейността.  

Работата в партньорство преди всичко означава вземане на решения и съвместни действия за 

изпълнение на тези решения. Практиката показва, че решенията, които първоначално са общо 

приети от мнозинството партньори, намират висока обществена подкрепа в процеса на 

реализация.  

 Община Елена изпълнява  партньорски проект  в сътрудничество с друга община извън страната – 

„Култура във вечността“ по  Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – 

България“ 2014-2020 с партньор община Меджидия , Румъния.  

6. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ОПР 

и развитието на областната стратегия за развитие; 

Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с изискванията на Закона 

за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната стратегия за развитие на област 

Велико Търново и индиректно с Регионалния план за развитие на Северен централен район. 

Планът е съобразен с Концепцията за пространствено развитие на общината. 

По долу в таблицата са дадени проекти изпълнени или в процес на изпълнение през 2020 г., 

допринасящи за постигане на приоритетите и развитието на Общинския план за развитие и на 

Областната стратегия за развитие: 

Проекти на територията на 

общината 

Общински план за развитие Областна стратегия за 

развитие 

Приоритет Приоритетна област  

Субсидии по ЕФГЗ и ЕФРСР на 

земеделски производители 

Разпределение на масиви – ниви, 

пасища и мери, трайни насаждения 

Приоритет 1.Жизнеспособна 

местна икономика, 

осигуряваща устойчив растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект: Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“ по ПРСР  

Приоритет 1.Жизнеспособна 

местна икономика, 

осигуряваща устойчив растеж

  

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект “Инвестиции за 

подобряване дейността  на „Елена 

Мес“ ООД“  

Приоритет 1.Жизнеспособна 

местна икономика, 

осигуряваща устойчив растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 
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Проект “Реконструкция и 

оборудване на цех за производство 

на мебели“  

Приоритет 1.Жизнеспособна 

местна икономика, 

осигуряваща устойчив растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект „Повишаване на уменията 

на заетите лица в „Би Си Си Хандел 

ООД““ 

Приоритет 1.Жизнеспособна 

местна икономика, 

осигуряваща устойчив растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект „Култура във вечността“  по 

програма Трансгранично 

сътрудничество Румъния – 

България  

Приоритет 2.Развитие на 

туризма на базата на 

културно – историческото 

наследство и природния 

потенциал на общината 

Приоритетна област 2: 

Устойчив туризъм 

НП „Заетост и обучения на хора с 

трайни увреждания “ 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Регионална програма 2020 Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

НП“Помощ за пенсиониране“ Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Национална програма 

“Предоставяне на грижи в домашна 

среда “ 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Национална програма „Нови 

умения – нови възможности“  

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект „Осигуряване на топъл обяд 

в община Елена“ 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Осигуряване на топъл обяд 

в условията на извънредна 

ситуация – 2020“ 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Приеми ме“ 2015 Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Услуги за ранно детско 

развитие  в община Елена“ 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Патронажна грижа в Приоритет 3. Подобряване на Приоритетна област 5: 
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община Елена, Златарица, Лясковец 

и Стражица“ по ОПРЧР  

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Патронажна грижа в 

община Елена, Златарица, Лясковец 

и Стражица“ по ОПРЧР – 

Компонент 3 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Патронажна грижа в 

община Елена, Златарица, Лясковец 

и Стражица“ по ОПРЧР –  

Компонент 4 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Обособяване на 

привлекателна зона за отдих в село 

Чакали“ по Национална кампания 

„Чиста околна среда 2020“ на тема 

„Обичам природата – и аз участвам “ 

 

Приоритет 4. Изграждане на 

техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални 

условия за развитие на 

икономиката и качествена и 

здравословна околна среда  за 

населението 

Приоритетна област 4: 

Инфраструктура 

Ремонт на пътища: Ремонт път VTR 

3107 // ІІ - 53, Елена - Майско / 

Константин - мах.Треновци - 

Бойковци/;Рехабилитация път VTR 

3142 / ІІІ - 551, Средни колиби  - 

Елена / - Боевци; Рехабилитация 

път VTR 3122 // VTR3081 / 

Буйновци - Кожлювци/; Ремонт път 

VTR 3138 // VTR3137, Елена - 

Велювци/ - Големани/ 

(довършване); Ремонт път VTR 

3134/VTR3085, Яковци - 

Блъсковци/- Титевци - Марафелци - 

/VTR3085/ (довършване); Ремонт 

път VTR 3113 /VTR1079, Лазарци - 

Мийковци/ - Високовци – 

Игнатовци; Ремонт път VTR 3135 / 

ІІІ - 551, Средни колиби - Елена / - 

Яковци – Махалници; Ремонт път 

през м.Бръчковци до м. Витевци; 

Реконструкция водосток на местен 

път имот № 27190.103.80; Ремонт 

път Петковци – Попрусевци; 

Ремонт път Давери - Каменари - 

граница община; Ремонт път Марян 

- Илаков рът – Лазарци; Ремонт път 

Златарица - Елена – Беброво; 

Ремонт път Елена - Раювци – 

Харваловци; Ремонт път Средни 

колиби – Бадевци; Ремонт път - 

Приоритет 4. Изграждане на 

техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални 

условия за развитие на 

икономиката и качествена и 

здравословна околна среда  за 

населението 

Приоритетна област 4: 

Инфраструктура 
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Лазарци – Мийковци; Ремонт път 

Елена – Блъсковци. 

Ремонт на улици  в град Елена:. 

Рехабилитация на ул. "Кършовска" 

и паркинг към нея - гр. Елена; 

Ремонт паркинг към ул. "Стоян 

Михайловски" (при "Адвокатско 

дере) - гр. Елена при № 59; 

Рехабилитация на ул. "Велчова 

завера" - гр. Елена; Рехабилитация 

на ул."Освобождение" - гр. Елена; 

Рехабилитация на ул."Пролет" и 

прилежащите ѝ вътрешно 

квартални улици в кв. Север - гр. 

Елена;Рехабилитация на ул. 

"Калето" - гр. Елена;Рехабилитация 

на ул. "Майтанеци" - гр. Елена; 

Ремонт ул. "Шейтани" - гр. Елена] 

Ремонт бордюри - улици в гр. 

Елена;Паркинг СУ "Иван 

Момчилов"Ремонт паважна 

настилка - гр. Елена; Ремонт ул. 

"Трети март" - към "Буковец" 

ЕООД. 

Приоритет 4. Изграждане на 

техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални 

условия за развитие на 

икономиката и качествена и 

здравословна околна среда  за 

населението 

Приоритетна област 4: 

Инфраструктура 

Ремонт на улици в селата: 

Рехабилитация на улица в с. 

Руховци от O.T.48 - O.T.58 - O.T57-  

О.Т.25; Рехабилитация улица в с. 

Чакали  от О.Т. 55 до О.Т. 55a; 

Рехабилитация улица в с. Марян от 

О.Т 14 до О.Т 4; Рехабилитация 

улица към м. Тумбевци; 

Рехабилитация на ул. "Цар Асен" - 

с. Константин; Ремонт улица в с. 

Шилковци от О.Т. 7 до О.Т.19а; 

Ремонт ул. в с. Мийковци от № 50 

до № 55; Ремонт улица в с. Бадевци 

от № 39 до № 50А; Ремонт улица в 

с. Бадевци от № 27 до № 

33Реконструкция мост към ул. 

"Девета" с. Беброво ("Фарашка 

махала") 

Приоритет 4. Изграждане на 

техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални 

условия за развитие на 

икономиката и качествена и 

здравословна околна среда  за 

населението 

Приоритетна област 4: 

Инфраструктура 

Проект: Реконструкция и 

рехабилитация на 

ул.“Възрожденка“ и тротоари към 

съществуващи улици в гр. Елена 

Приоритет 4. Изграждане на 

техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални 

условия за развитие на 

Приоритетна област 4: 

Инфраструктура 
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икономиката и качествена и 

здравословна околна среда  за 

населението 

Закриване и рекултивация на депо 

за битови отпадъци на територията 

на община Елена  

Приоритет 5: Създаване на 

условия за опазване и 

подобряване на околната 

среда и постигане на 

ефективно използване на 

природните ресурси  

Приоритетна област 6: 

Околна среда 

Проект BG05M20P001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“  по 

ОПНОИР, изпълняван от: СУ „Ив. 

Момчилов“- гр.Елена; НУ „Ил. 

Макариополски“ гр.Елена; ОУ „Хр. 

Ботев“ с. Беброво;  ОУ „Отец 

Паисий“ с. Константин; ОбУ „Отец 

Паисий“ с. Майско; 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Национална програма „Заедно в 

грижа за ученика” модул 1 

„Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез 

създаване на индивидуално 

портфолио“, изпълняван от НУ 

„Ил. Макариополски“  гр. Елена  

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Национална програма „ИКТ” – 

интернет свързаност и електронен 

дневник, изпълняван от НУ „Ил. 

Макариополски“  гр. Елена 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

НП“ Представяне на съвременни 

условия за работа на децата и 

учениците в Центровете за 

подкрепа на личностното развитие“ 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ по ОПНОИР ,  

изпълняван от:  СУ “Ив. 

Момчилов“ гр. Елена ; ОУ „Хр. 

Ботев“ с. Беброво; ОУ“ Отец 

Паисий“с. Константин; ОбУ „Отец 

Паисй“ с. Майско  

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

НП“ИКТ в системата на 

предучилищното и училищно 

образование“, изпълняван от: ДГ 

“Радост“ гр. Елена 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 
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Проект BG05M2ОP001-3.005-0004“ 

Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ 

изпълняван от ДГ„ Вяра, надежда и 

любов“ с.Беброво, ДГ “Щастливо 

детство“ с. Константин, ДГ 

“Приказен свят“ с. Майско, ДГ 

„Мир“ с. Каменари 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Проект за предоставяне на средства 

за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта  изпълняван от 

ДГ “Щастливо детство“ с. 

Константин, ДГ “Мир“ с. Каменари 

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Проект BG05M2ОP001-2.010-0001 

„Квалификация  за професионално 

развитие на педагогическите 

специалисти“, изпълняван от  ДГ    

„Мир“ гр. Елена  

Приоритет 3. Подобряване на 

социалната и културна среда 

за приобщаващ растеж 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

 

7. Резултати от извършени оценки към края на съответната година 

От изложените факти и данни за изпълнението на ОПР може да се обобщи, че през 2020 година са 

постигнати добри резултати. Видно е, че в различни сектори и направления, се очертават трайни 

тенденции на изменение в положителна насока, свързани с разширяване на социалните услуги, 

подпомагане развитието на бизнеса и  подобряване на инфраструктурата.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЕТО   

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по изпълнението 

на ОПР през изминалата година, която премина в условията на епидемична обстановка. 

Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостния план за развитие на общината и се 

степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящото и бъдещето на 

община Елена.  

Резултатите по изпълнението на ОПР за 2020 г. са постигнати с финансови средства от общинския 

бюджет, националния бюджет и  проекти по Оперативните програми на Европейския съюз.  

Общината натрупа сериозен опит в разработването на проекти и административен капацитет за 

тяхното управление и отчитане и това ще бъде в полза за участие и кандидатстване по програми и 

проекти през новия програмен период.  


