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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

ВНВ Вътрешна норма на възвращаемост 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЗЗД Дружество по Закона за задълженията и договорите 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

КП Ключов потенциал 

ННС Нетна настояща стойност 

НПО Неправителствена организация 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 

НСИ Национален статистически инситут 

НУ Начално училище 

ОВОС Оценка за въздействието върху околната среда 

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление“ 

ОП Оперативна програма 

СМР Строително-монтажни работи 

СУ Средно училище 

ФМ на 

ЕИП 

Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящата стратегия за ефективно местно развитие е разработена в рамките на 

проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, 

финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Възложител е Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ), бенефициент по проекта. Стратегията беше разработена с 

активното участие на ръководството и служителите на община Елена. 

Стратегията е един от стратегическите документи на община Елена, включващи 

също Плана за интегрирано регионално развитие за периода 2021-2027, стратегии за 

ВОМР и други секторни и териториални стратегии и планови документи. Демаркацията с 

останалите стратегически документи се осъществява чрез фокуса на настоящата стратегия 

върху ефективно оползотворяване на най-силните сравнителни предимства и ресурси на 

целевата територия. Стратегията и бизнес планът са част планирането и подготовката на 

конкретни проекти за последващо финансиране по планирана процедура за финансиране 

на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Времевият хоризонт на стратегията обхваща периода 2021 – 2027 г., включително, 

съвпадащ с Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.  

Териториалният обхват на Стратегията покрива цялата територия на община Елена. 

Стратегията съдържа следните основни части:  

 Част I: Анализ на социално-икономическото състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на територията 

 Част II: Цели и приоритети за развитие за периода 2021 – 2027 г. 

 Част III: Дейности. План за изпълнение на дейностите за постигане на целите и 

приоритетите, в т.ч. финансов план 

 Част ІV: Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението  

 Част V: Бизнес план за реализация на предоставената от общината идейна 

концепция 

Документът е подготвен от ДЗЗД „ЕВРО БУЛ ПРО“, съставено от 3 юридически 

лица: „Бул Про Консултинг“ ЕООД, „Евроконсултантс България С.А.” АД и 

„Проинфраконсулт“ ЕООД в периода март – септември 2021 г. 

Разработването на стратегията беше базирано на следните основни методически 

подходи за събиране на информация: 

 Извършване на анализ на документи – идейната концепция, представена от 

община Елена, информацията за добри общински практики, свързани с 

развитието на малките населени места от България и Норвегия, предоставена 

от НСОРБ, Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.) и данни, постъпили 

при разработването на Плана за интегрирано развитие на община Елена и др. 

 Анкетно проучване в целевата територия сред бизнес средите и образователни 

и културни институции. Анкетното проучване е осъществено на базата на 
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структурирани въпросници, насочени към заинтересованите страни, в т.ч. от 

публичния, стопанския и неправителствения сектор. Целта беше получаване на 

допълнителна информация за специфичните характеристики на населените 

места, чрез което се финализираха данните и се идентифицираха основните 

процеси, които протичат на територията на община Елена и обуславят нейния 

специфичен потенциал за развитие. 

 Провеждане на фокус група с представители на местната власт и бизнес 

партньорите по проекта.  

Събраната първична и вторична информация чрез горните методи беше подложена 

на количествен и качествен анализ. 

Крайният вариант на стратегията е представен и обсъден по време на партньорска 

среща, проведена в гр. Елена на 10.09.2021 г., в която участваха най-широк кръг 

заинтересовани лица (представители на общинското ръководство, неправителствени 

организации, бизнес, граждани и други). На база на изразените мнения и коментари по 

време на срещата, стратегията беше финализирана. 

Настоящата стратегия представя план за оползотворяване на потенциала на 

целевата територия – природен, културен, туристически, социален, икономически, 

географски и наличната техническа инфраструктура, като задачата й е създаването на 

рамка за преодоляване на социално-икономически предизвикателства и за постигане на 

икономически растеж чрез подпомагането на местния бизнес и чрез създаването на нови 

работни места.  

Логиката на интегрираното планиране и управление на територията се основава, от 

една страна, на наличния потенциал на територията, а от друга, е в съответствие с 

очакванията, желанията на местната общност, изразени чрез формулирането и 

прилагането на стратегическа, планова и управленска рамка, конкретизирана в 

установяването и експлоатацията на територията.  

Участието на местната общност, неправителствените организации, гражданското 

общество и бизнеса през целия период на работата по подготовката на стратегията 

позволи изграждането на силни партньорства между общинското ръководство и всички 

групи заинтересовани страни, което е в основата на успешната последваща реализация на 

стратегията. 
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1. ЧАСТ I. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

Представеният в настоящата част анализ в синтезиран вид отразява спецификата на 

община Елена предвид Концепцията й за местно икономическо развитие. 

1.1.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА 

Община Елена се намира в централната част на Република България и попада в 

Северен централен район за планиране, съобразно т.нар. статистически райони NUTS-2, 

според класификацията на териториалните единици. На север общината граничи с община 

Златарица, на североизток с община Антоново, на запад и северозапад с община Велико 

Търново, на юг с община Твърдица, на югоизток с община Сливен и на югозапад с 

община Гурково. Областният център е Велико Търново.  

Площта на територията на община Елена е 671.39 км². В община Елена има 124 

населени места, като само общинският център Елена е град. Останалите населени места са 

села, три от тях кметства, а 16 от тях има назначени кметски наместници.  

Релефът в община Елена е средно планински, ниско планински и хълмист. 

Територията на общината попада в две физикогеографски области на България, а именно: 
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Средна Стара Планина и Средния Предбалкан. Надморската височина варира от 150 до 

1500 м. Северната част на общината е заета от Еленските котловини, част от Средния 

Предбалкан, Южната част на община Елена се разполага по северните склонове на Средна 

Стара Планина. Между двете планински части, се редуват няколко по-големи долинни 

разширения, обединени под общото название Еленска котловина.  

Специфичните географски особености на територията, предопределят и климата в 

община Елена. Поради по-ниската надморска височина, климатът в северните части на 

общината е умерено-континентален със средногодишни температури в интервала около 

9.5 - 10.5 ºC и средногодишно количество на валежите между 490 и 620 мм. Снежна 

покривка в северната част на общината има средно между 40 и 60 дни в годината. В 

южната част на община Елена, която попада в Средна Стара Планина и има по-висока 

надморска височина, климатът е преобладаващо планински, със средногодишни 

температури в интервала 5 – 7 ºC и средногодишно количество на валежите между 760 и 

1 150 мм. Снежна покривка в южната част на общината се задържа средно между 84 и 142 

дни в годината.  

Почвената покривка в община Елена е разнообразна, отново поради специфичното 

местоположение на общината и сравнително голямата денивелация между най-ниската и 

най-високата точка на надморска височина. В югоизточните части на община Елена и по 

южната ѝ граница, където надморска височина е над 900 м, почвите са предимно 

светлосиви и кафяви горски. В средната част на общината, в посока изток - запад се 

наблюдава широка ивица, в която типичните светлосиви горски почви отстъпват място на 

различните свои подтипове. По поречията на реките, в тесни ивици, се наблюдават 

алувиално-ливадни почви. Основните почвообразуващи скали в община Елена са 

пясъчници, мергелни шисти, варовици, конгломерати и др. Хумусният хоризонт е тънък 

(10-15 сантиметра). 

Цялата територия на община Елена попада във водосборната област р. Стара река, 

десен приток на р. Янтра. Останалата част от общината попада във водосборната област 

на р. Веселина, която е десен приток на р. Стара река. Река Веселина, заедно със своите 

десни притоци реките Златаришка (с десния си приток Костелска река) и Бебровска река, 

оводнява над 90% от територията на общината. 

Най-големият язовир на територията на община Елена е язовир „Йовковци“, 

изграден на река Веселина, който задоволява потребностите от питейна вода на около 250 

000 души от областите Велико Търново и Габрово. Общият му обем е 92 179 000 м³, а за 

част от ръкавите му е разрешен спортният риболов. На територията на общината има и 8 

броя микроязовири със селскостопанско предназначение. 

В баланса на територията, най-голям дял имат горските площи, които са с обем 38 

300 ха (57%). Земеделските земи са с обща площ 25 325 ха, като само малко над 

половината от тях са обработваеми. Значителен е делът на планинските пасища и ливади 

(4 338 ха) и изоставените ниви (9 185 ха).  

Растителната покривка на територията на община Елена се формира от няколко 

горски пояса – дъбов, габъро-горунов и буков. Най-разпространени от широколистните 

дървесни видове са представителите на бук, габър, дъб, явор, липа. Срещат се също бряст, 

клен, ясен, череша, круша, киселица и др. От храстите най-често се срещат 

представителите на глог, шипка, леска, дрян и др. 
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От представителите на фауната, на територията на общината се срещат едър и 

дребен дивеч. Най-често срещаните представители на едрия дивеч са сърната, 

благородният елен и дивата свиня, от хищниците се срещат лисици, чакали и по – рядко 

вълци. Представители на дребния дивеч на територията на община Елена са зайци, 

яребица, горски бекас, гургулица, бекасина и др. Във високите планински части на 

общината се срещат ястреби и соколи.  

От водните представители на фауната се срещат кефал, скобар, кротушка и в по – 

малки количества мряна. В множеството микроязовири и реки изкуствено се развъжда 

американска дъгова пъстърва, а в по – горните течения на планинските реки и балканска 

пъстърва.  

В язовир „Йовковци” се срещат шаран, каракуда, сом, бяла риба, щука, 

червеноперка, уклей, костур, морунаш и др., изкуствено се развъждат толстолоб и бял 

амур. 

1.2.  СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

За периода от 2015 г. до 2019 г. на територията на община Елена се наблюдава 

относителна стабилност по отношение на структурата на местната икономика, която както 

и в предходни периоди, запазва своя промишлено-аграрен характер.  

Общият брой на нефинансовите предприятия в общината също запазва 

относително стабилни стойности, като през 2015 г. той е 390 бр., а през 2019 г. нараства до 

408 бр. Основните структуроопределящите сектори са селско и горско стопанство, 

преработваща промишленост, строителство, търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети, транспорт и хотелиерство и ресторантьорството1.  

Фигура 1 Дял на нефинансовите предприятия по сектори за периода от 2015 г. до 2019 г. 
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 Източник: НСИ 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

9 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

на продукция, респ. приходи от дейността, е преработващата промишленост, следвана от 

ремонт на автомобили и мотоциклети и селско и горско стопанство2.  

Фигура 2 Дял на произведената продукция по сектори за периода от 2015 г. до 2019 г . 

Източник: НСИ 

Най-голям брой микро и малки предприятия осъществяват дейност в отрасъл 

„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия”. От тях най-големи са „Би Си Си 

Хандел” ООД, "Еленските балканджии" ЕООД, ЕТ „Билтранс –Владислав Велев“, „Елена 

Мес“ ООД и Винарна "Марян".  

В преработващата промишленост са заети и най-голям брой лица, като в периода от 

2015 г. до 2019 г. се наблюдава относителна стабилност. Общият брой на заетите лица в 

сектора за 2015 г. е 510, за 2016 г. 491, за 2017 г. 477, намалели до 369 заети лица през 

2018 г. и увеличили се до 505 заети през 2019 г.  

На второ място по брой предприятия са тези, които осъществяват дейности в 

сектора на услугите: „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, следвани от 

предприятията в сектора на туризма, транспорта и селското стопанство (земеделие и 

животновъдство).  

                                                           
2
 Източник: НСИ 
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Подобно е разпределението и на заетите лица в сектора на услугите, като отново с 

водещо място е отрасъл „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, следван от 

туризма, селското стопанство (земеделие и животновъдство) и транспорт.  

Фигура 3 Брой заети лиза в нефинансовите предприятия за периода от 2015 г. до 2019 г. 

Източник: НСИ 

На територията на общината работят две Държавни горски стопанства – ДГС 

„Елена” и ДГС „Буйновци”. В общината функционират 4 общински фирми: "Буковец" 

ЕООД, "Елена автотранспорт "ЕООД, „Еленски балкан“ ООД  и „Хоспис Елена” ООД гр. 

Елена.  

Други, частни предприятия в община Елена са „Ремби“ АД, „Ремел“ АД, 

„Комбинат горски свят“ ООД, „Металстрой Стоянов и Георгиев“ ООД, "Хефест - Ел" 

ООД, "Криейшън" ЕООД, "Елена бор" ЕООД и др. 

Относително малък е делът на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите 

предприятия в община Елена. През 2015 г. те са в размер на 1782.4 (хил. евро), през 2016 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

11 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

г. намаляват на 1581.4 (хил. евро), а през следващите три години до 2019 г. няма никакви 

преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в общината
3
.  

Една от вероятните причини за тази тенденция е липсата на разходи за научно-

изследователска и развойна дейност.  

Значително високият процент на горските площи (38 300 ха или 57% от баланса на 

територията) и сравнително ниския такъв на земеделските земи (общо 25 325 ха, от които 

малко над половината обработваеми), съчетани с предимно планинския релеф в южната 

част на общината, не създават предпоставки за развитие на земеделие и създаване на 

уедрени и модернизирани производства. Затова допринася и липсата на финансов ресурс 

за модернизация.  

Животновъдство също е сектор, който се нуждае от допълнителни стимули за 

развитие. Голяма част от съществуващите стопанства не отговарят на нормативните 

изисквания и това ги прави недопустими кандидати за получаване на финансова помощ по 

различни донорски програми. В същото време, в община Елена съществуват традиции в 

животновъдството, въпреки че, към момента преобладава отглеждането на малки стада от 

животни в малки стопанства. Значителният дял на планинските пасища и ливади (4 338 

ха) и изоставените ниви (9 185 ха), особено в източната част на общината, съчетано с 

подходящи политики за стимулиране на животновъдите е добра предпоставка за развитие 

на пасищно животновъдство в общината.  

Към 23.06.2021 г. броя на категоризираните обекти за настаняване на територията 

на община Елена е 273, като 92 от тях са категоризирани като обекти от първа категория
4
.  

Най-голям е делът на къщите за гости и стаите за гости, които са разположени в 

съществуващ сграден фонд, с променено последствие предназначение. Големите хотели се 

ограничават само до един, разположен в централната част на гр. Елена.  

Фигура 4 Разпределение на местата за настаняване към м. юни 2021 г. 

                                                           
3
 Източник: НСИ 

4
 Регистър на местата за настаняване 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

12 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Приходите от реализирани нощувки в общината за периода от 2015 г. до 2018 г. 

запазват приблизително близки нива, а през 2019 г. се наблюдава значителен ръст, от над 

5 пъти в сравнение с предходните години.  

Фигура 5 Приходи от нощувки за периода от 2015 г. до 2019 г. 

Източник: НСИ 

Значителното повишаване на приходите от нощувки в общината през 2019 г. 

показва засилен интерес от страна на туристите към района, което от една страна се дължи 

на все по-голямата популярност на местни празници като „Празника на Еленския бут“, но 

и на повишеното качество на предлаганите туристически услуги и продукти в община 

Елена.  

1.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

В община Елена, подобно на голяма част от други общини в България, има 

демографска криза, която се задълбочава през последните години. Влияние върху 

демографското развитие на общината оказват световните и национални демографски 

процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните 

- увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси населението 

на общината намалява и застарява ежегодно. Малки изключения могат да се забележат в 

селата в общината, в които живее предимно ромско население, но през последните години 

там също се наблюдават тенденции за намаляване на раждаемостта и застаряване на 

населението.  

По данни на НСИ, за 2019 г. населението на община Елена е 8 389 жители, от които 

4 059 мъже и 4 330 жени. За сравнение, по данни на ГРАО към 15.06.2021 г. населението с 

постоянен адрес в населени места в община Елена е 8 056.  

Динамиката показва трайна тенденция на намаление на населението (с около 6 % за 

последните 5 години) или с 489 души през 2019 г. спрямо 2015 г. 

Около 59% от общия брой на населението в общината е с постоянен адрес в гр. 

Елена. По-голям брой население е регистрирано и в селата Майско и Константин.  
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Таблица 1 Население по пол в община Елена за периода от 2015 г. до 2019 г.  

 Брой 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 

Население - 

общо 

8878 8798 8615 8503 8389 

Мъже 4314 4271 4177 4119 4059 

Жени 4564 4527 4438 4384 4330 

Източник: НСИ 

По признака пол структурата на населението в община Елена е сравнително 

балансирана.  

Таблица 2 Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол за периода 

от 2015 г. до 2019 г. 

 Брой 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 

Под 

трудоспособна 

възраст 

1271 1270 1236 1184 1151 

Мъже 629 641 621 604 584 

Жени 642 629 615 580 567 

В трудоспособна 

възраст 

5074 4995 4887 4821 4786 

Мъже 2731 2685 2637 2573 2540 

Жени 2343 2310 2250 2248 2246 

Над 

трудоспособна 

възраст 

2533 2533 2492 2498 2452 

Мъже 954 945 919 942 935 

Жени 1579 1588 1573 1556 1517 

Източник: НСИ 
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В края на 2019 г. под трудоспособна възраст е 13,72 % от населението на община 

Елена. Възрастните над трудоспособна възраст са 2 452 души или 29,22 % от населението. 

Около 57,06 % е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години. 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат 

лицата в активна трудова възраст между 15 и 64 години (62,7%), спрямо лицата във 

възраст от 0 до 14 г. и лицата над 65 години.  

В същото време, се запазва тенденция за ниска икономическа активност на 

населението и увеличаване на дела на безработните лица в община Елена. Според данни 

от Бюрото по труда в гр. Елена, към 31.12.2020 г. икономически активните лица в община 

Елена са общо 3 568.  

По данни на НСИ, средногодишното равнище на безработица в община Елена за 

2019 г. е 9,37%, при средно ниво 5.3% за областта и 5.7% за страната. В абсолютна 

стойност броят на безработните към края на 2019 г. е 334, разпределени както следва: 188 

мъже и 146 жени. 10 от всички 334 регистрирани безработни лица през 2019 г. имат 

регистрация в Бюрото по труда над една година. Сравнително ниският брой на лицата, с 

регистрация като безработни над една година показва, че голям дял от безработните лица 

(324) активно търсят работа.  

През 2020 г. средногодишното равнище на безработицата в община Елена се 

увеличава плавно до 9,84%. Към 31.12.2020 г. без работа в общината са останали общо 732 

души, от които трайно безработни
5
 са 40 души.  

В резултат на пандемията от Ковид-19, към месец май 2021 г. се наблюдава 

увеличаване на броя на безработните в общината, които вече са 513, или със 179 повече от 

края на 2019 г. и само с 219 по-малко от 2020 г. за първата половина на годината.  

Увеличението на броя на безработните през първото шестмесечие на 2021 г. се 

дължи основно на новорегистрираните в Бюрото по труда сезонни работници, завърнали 

се в България в резултат от пандемията от Ковид-19. Не е ясно колко от тях, след 

отмяната на противоепидемичните мерки, ще имат възможност отново да започнат 

сезонна работа в страните, от които са се завърнали. 

В община Елена здравната мрежа е представена от специализирана доболнична 

медицинска помощ, към която е оборудвана клинична лаборатория. В случай на 

необходимост, населението на общината може да ползва специализираните болнични 

грижи на близките Многопрофилни болници в гр. Велико Търново и гр. Горна Оряховица.  

На територията на гр. Елена функционира заведение за палиативни грижи на тежко 

болни - "Хоспис-Елена" ООД, което разполага с 25 легла. На територията на община 

Елена функционира и филиал на Център за спешна медицинска помощ - гр. Велико 

Търново, който се помещава в сградата на бившата болница. Той разполага с една линейка 

и обслужва 124 населени места на територията на общината. 

                                                           
5
 Безработни, с регистрация в ДБТ над 1 година 
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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 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 
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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, 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.  

В град Елена има една детска ясла. Капацитетът на заведението в момента е 38 

деца, като по данни на НСИ за 2019 г. и  се отглеждат общо 30 деца, от които 20 момчета 

и 10 момичета.  

Образователната система в община Елена предоставя възможност населението да 

използва услугите на пет целодневни детски градини, по една в гр. Елена, с. Беброво, с. 

Константин, с. Майско и с. Каменари. Общият капацитет на учебните заведения е 234 

деца, който според данни на НСИ за 2019 г. е напълно оползотворен. 110 от децата в 

детските градини са в селата, което представлява малко по-малко от 50%.  

На територията на община Елена има пет общински училища. Две от тях, НУ 

„Иларион Макариополски” и СУ „Иван Момчилов“ се намират в гр. Елена. Две  са 

основни училища в селата Константин и Беброво, а обединено е училището в село 

Майско.  По данни на НСИ през 2019 г. учащите в начален курс на образование са 281, в 

прогимназиален – 222, а в средното образование – 521.  

В гр. Елена работи Център за подкрепа за личностно развитие. В него, годишно, 

близо 150 деца развиват образователните, творческите и физически наклонности и 

участват в работата на извънучилищни форми, като кръжоци, школи, клубове и др.  

В сферата на културата, на територията на община Елена има регистрирани общо 

19 читалища, разпределени както следва: две в гр. Елена и по едно в селата: Беброво, 

Константин, Костел, Тодювци, Дрента, Палици, Руховци, Буйновци, Каменари, Илаков 

рът, Шилковци, Чакали, Марян, Бадевци, Средни колиби, Яковци и Блъсковци.  

Културната инфраструктура се допълва от една библиотека в гр. Елена и девет 

културно-исторически ценности с местно и национално значение, включително музеи: 
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часовниковата кула, къща музей „Иларион Макариополски“, петте Разсуканови къщи, 

„Даскалоливницата“, Попниколовата къща, Къщата на Юрдан Хаджипетков, Камбуровия 

хан и църквите „Св. Никола“ и „Успение на Света Богородица“.  

Като се изключи сравнително ниското ниво на достъп на населението до здравни 

услуги, в социалната, образователната и културната сфера, жителите на община Елена 

разполагат с добре развита инфраструктура.  

1.4.  ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

Транспортната достъпност в община Елена е осигурена от републикански и 

общински пътища с обща дължина от около 327 км., от които 86 км. републиканска пътна 

мрежа и близо 240 км. общинска пътна мрежа. Достъпът до областния център Велико 

Търново е осигурен по път II-53. Път II-53 свързва община Елена и с най-големия 

железопътен възел в Северна България – гр. Горна Оряховица. На изток, отново чрез път 

ІІ-53 се осъществява връзката на община Елена с общините Сливен и Ямбол. През 

прохода Елена - Твърдица преминава републикански път III-662, основно реновиран през 

2013 г., който е най-кратката връзка с Южна България. Алтернативен път към областния 

център гр. Велико Търново е републикански път III-551, преминаващ покрай язовир 

„Йовковци“, който представлява връзка и с прохода Хаинбоаз.  

Към по-малките населени места в общината водят основно втора и трета категория 

общински пътища, част от които в последните години са ремонтирани: VTR1075 Давери – 

Каменари – Бойковци – граница общини (Елена-Сливен), VTR1080 Тодювци – Дрента,  

VTR1074 Марян – Чакали – Костел, VTR3086 Елена  - Блъсковци.  

Най-близкото летище до община Елена е летище Горна Оряховица. От 2002 г. по 

съществуващата железопътна линия от гара Горна Оряховица не са извършвани 

железопътни превози на товари. Сградата на гара Елена е в тежко аварийно състояние.  

Транспортната свързаност на община Елена с областния център и с 

републиканската пътна мрежа на север и на юг е добра. Частично рехабилитирана е и 

общинската пътна мрежа, което улеснява достъпа на населението до основни суровини и 

ресурси за социално-икономическо развитие.  

Водоснабдяването на населените места в общината се обслужва от ВиК 

„Йовковци” ООД чрез язовир “Йовковци” като повърхностен водоизточник и от 

водохващания /дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци/. ВиК „Йовковци” ООД 

разполага с ПСОВ, изградена в близост до язовир “Йовковци”, която обаче не обслужва 

територията на  община Елена. Водата се подава към населените места чрез помпен или 

гравитачен начин. Общата дължина на водопроводната мрежа на територията на 

общината е 289 км., а на канализационната мрежа 15 км. Наблюдава се значителна 

разлика между дължината на водопроводната и канализационната мрежа. По данни на 

ВиК „Йовковци” ООД, канализационната мрежа в общината е изградена на около 70%.  

Необходими са бъдещи инвестиции в доизграждане на канализационната мрежа и 

на система за пречистване на отпадъчните води в община Елена.  
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Някои от ръкавите на язовир „Йовковци“ се използват за развитие на спортен 

риболов, какъвто се практикува и по речните течения. На територията на общината има и 

8 броя микроязовири със селскостопанско предназначение.  

Основен източник на електроенергия за областта, респ. община Елена е 

националната електроенергийна система, посредством ел. подстанция „Горна Оряховица”- 

220/110/20 кV. В община Елена е изградена една подстанция „Елена” - 110/20kV, 

резервирана с два електропровода 110kV, което в случай на необходимост може да се 

използва за снабдяване с електричество от община Златарица и Велико Търново. 

Електропроводите в гр. Елена са кабелни (80%) и въздушни (20%). В селата 

електропроводите са само въздушни. Трафопостовете в град Елена са около 30 броя, а в 

селата - около 90 броя. Захранването на цялата територия на община Елена е със средно 

напрежение 20 KV. 

Електроразпределителната мрежа на общината е реконструирана и поддържана в 

добро техническо състояние.  

Сметосъбирането, в т.ч. събиране, извозване, третиране и/или депониране на 

битовите отпадъци, в община Елена се осъществява от избран по реда на Закона за 

обществените поръчки, изпълнител, притежаващ съответните разрешения по реда на 

Закона за управление на отпадъците. Системата на сметосъбиране и сметоизвозване 

общината покрива почти 100 % от населението, като само в най-малките населени места, 

не се осъществява сметосъбиране и сметоизвозване.  

Община Елена има сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци 

от опаковки, както и договори за: третиране на излезли от употреба гуми, за които е 

осигурена площадка за съхранение; третиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване и за третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.  

Общият обем на съдовете в системата за събиране на битови отпадъци само в гр. 

Елена е 424 500 л., а броят на съдовете в селата е над 1000. 

В град Елена е въведена двукойтейнерна система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки. По един жълт и един зелен контейнер са разположени в 20 точки в града. 

Общият обем на съдовете в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е 

68 000 л.  

В общината е изградена и се прилага устойчива система на сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Телекомуникационната мрежа в община Елена е добре развита. На територията на 

общината мрежи имат и трите национални телекомуникационни оператора, макар че, 

поради труднодостъпния релеф, на някои места липсва покритие на мрежите.  

Високопланинският релеф в голяма част от територията на общината не позволява 

пряко приемане на директен телевизионен сигнал от предавателя на връх „Ботев”. По тази 

причина, за покриване на територията на общината с телевизионен сигнал са изградени 

шест ретранслаторни станции.  
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Кабелен достъп до интернет е осигурен само за населението в гр. Елена. 

Останалите, предимно големи населени места в община Елена попадат в териториите на 

„дигитална сянка” в областта. По тази причина, част от населените места в южните 

планински части на общината са неосигурени с широколентова връзка. По данни от 

последното преброяване през 2011 г. 29,9% от обитаваните жилища в община Елена имат 

компютър, а с достъп до интернет са 27,4% домакинствата.  

Към 2020 г., предвид бързото навлизане на ИКТ в ежедневието на населението, 

домакинствата с компютър и достъп до интернет в обитаваните жилища в общината са се 

увеличили. Конкретни данни за увеличението ще бъдат налични за обработка след 

преброяването през 2021 г. Във връзка с това, към момента е трудно да бъдат изведени 

релевантни изводи по отношение на достъпа на населението до интернет.  

1.5.  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ  

На територията на община Елена има регистрирани общо 24 природни и културно-

исторически атракции
6
. Богатата история, както и географското и разположение, придават 

добавена стойност на туристическите продукти.  

Най-емблематични сред природните атракции са резерватите Бяла крава и 

Хайдушки чукар, Христовският водопад, Раюв камък и Марков камък. До някои от 

природните забележителности има маркирани туристически пътеки, които в голямата си 

част имат нужда от почистване и рехабилитация. 

Най-емблематичните културно-исторически атракции са Даскалоливницата, къща 

музей „Иларион Макариополски“, Камбуровия хан, църквата „Св. Никола“, Марянският 

манастир, Часовниковата кула и Раювският кромплекс.  

Ежегодно от 2012 г. община Елена и Местният съвет по туризъм организират и 

провеждат „Празник на Еленския бут“, който всяка година бележи все по-голяма 

популярност и привлича туристи от всички части на страната. Празникът не е проведен 

само през миналата 2020 г. поради въведените мерки срещу разпространението на Ковид-

19, което предизвика съществено обществено недоволство, включително от страна на 

туристите.  

Освен „Празник на Еленския бут“, културният календар на община Елена е наситен 

със събития, свързани с чествания, представяне на местни занаяти, събори и празници, от 

които внимание следва да се обърне на Медена седянка по еленски и надиграване „Да се 

хванем за ръце и да тропнем ний хорце“, националният фолклорен фестивал „Веселие в 

Елена“, празникът „Балкана пее и разказва“, Европейски дни на художествените  занаяти 

и станала в последните години традиционна годишна среща на наследниците на видни 

еленски родове, участвали в борбите за Освобождението на България. 

Годишно, културно-историческите забележителности и музеите в гр. Елена се 

посещават от над 20 000 туристи.  

                                                           
6
 Регистър на туристическите атракции. http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx 
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В периода от 2015 г. до 2019 г. броя на туристите, посетили туристически обекти в 

гр. Елена се увеличава с над 26%. Логично, поради настъпилата пандемия от Ковид-19 

през 2020 г., броят на посещенията намалява с 9479 туристи
7
, но след края на пандемията 

се очаква сравнително лесно възстановяване на туризма.  

Туристическото обслужване се обезпечава от Общинския туристически 

информационен център, който предоставя информация за обектите за настаняване; 

заведенията за хранене и развлечения; природните забележителности; културно-

историческото наследство; туристически маршрути и еко-пътеки; транспортната 

инфраструктура; важни телефонни номера; културни и спортни събития, чествания, 

спектакли и празнични прояви. 

В последните години общината въведе добра практика и осигурява и безплатен 

екскурзовод за туристическа обиколка в гр. Елена през летния туристически сезон. 

Фигура 6 Брой реализирани посещения в туристически обекти в периода  от 2015 г. до 

2019 г. 

 

Източник: община Елена 

Ниско е нивото на активност от страна на местните хотелиери и ресторантьори по 

отношение предлагането на комбинирани туристически продукти и услуги, които да 

включват настаняване и хранене, съчетано с организирани туристически екскурзии или 

кулинарни турове.  

                                                           

7
 Данните показват само посещенията на Къща музей „Иларион Макариополски“ и 

Възрожденския комплекс (Даскалоливница, Камбуров хан, църква „Св. Никола“ и църква 
„Успение на Пресвета Богородица“ 
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1.6.  РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ  

Стратегията за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите 

териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и 

бизнеса, е разработена въз основа на одобрена Концепция за местно развитие на община 

Елена, проведени теренни емпирични проучвания (анкетно проучване и фокус група), 

контент анализ на местните дадености и логически модел, който обвързва ресурсите за 

реализиране на Стратегията, с очакваните резултати от нейното реализиране. 

Настоящият раздел от Стратегията представя резултатите от проведените 

емпирични проучвания.  

Резултати от анкетно проучване 

Проведеното анкетно проучване има за цел да изследва мнението и нагласите на 

представителите на бизнеса и жителите на община Елена по отношение на 

стратегическото планиране и идентифициране на силните и слабите страни на общината и 

определяне на мерките за стимулиране на икономически инициативи, базирани на 

месните ресурси.  

Анкетното проучване е проведено в периода от 01.06.2021 г. до 15.06.2021 г., по 

структуриран въпросник, съдържащ отворени и затворени въпроси. Анкетната карта е 

разделена на два основни компонента. Първият компонент е насочен към определяне на 

мерките за стимулиране на икономически инициативи, базирани на месните ресурси. 

Вторият компонент съдържа въпроси, свързани със стратегическото планиране и 

идентифициране на силните и слабите страни на община Елена.  

Изследваната съвкупност за проведеното анкетно проучване се формира от 49 

представители на заинтересовани страни, идентифицирани от община Елена. 

Заинтересованите страни обхващат представители на бизнеса в сферата на туризма, 

селското стопанство, преработваща промишленост, културни, спортни и социално 

ангажирани организации, осъществяващи дейност на територията на община Елена.  

Към всички, определени от община Елена заинтересовани страни е изпратен линк 

към онлайн въпросник. В допълнение на това, линк е публикуван и на интернет 

страницата на общината, а за част от респондентите е осигурено попълване на анкетна 

карта на хартиен носител.  
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Изследването обхвана 46 заинтересовани страни, разпределени по сектори, 

показани в следващата фигура.  

Фигура 7 Разпределение на респондентите по икономически сектори 

Основната част от респондентите осъществяват дейност в сектора на селското 

стопанство и по-конкретно в сферата на растениевъдството (45,7%) и животновъдството 

(30,4%). Малко над 10% са респондентите , осъществяващи дейности в сферата на туризма 

– основно хотелиерство и ресторантьорство.  

По – голяма част от респондентите осъществяват своята дейност на територията на 

гр. Елена (24 бр.), следвани от с. Майско (5 бр.), за с. Константин, с. Беброво, с. Каменари 

и с. Бойковци по 2 бр. и общо 8 бр. заинтересовани страни от други населени места.  

Фигура 8 Разпределение на респондентите по сектори 
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ваните заинтересовани страни показват дълготрайно присъствие на пазара, представено в 

следващата фигура.  

Фигура 9 Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор по присъствие на 

пазара  

Половината от изследваните респонденти (50%) осъществяват своята дейност на 

територията на община Елена над 11 години, 36.4% от респондентите осъществяват своята 

дейност от между 6 и 10 години и само 13.6% от респондентите, осъществяват своята 

дейност от по-малко от 5 години. Данните показват, че значителен брой от респондентите 

осъществяват трайно и за продължително време своята дейност на територията на община 

Елена. От друга страна, ниският процент на организациите с история под 5 години, сочи 

за липса на целенасочена политика, подкрепяща стартиращ бизнес в общината.  

В обхвата на анкетното проучване, заинтересованите страни направиха оценка на 

местните ресурси като ключови/стратегически за развитието на общината.  

Резултатите от поставените оценки сочат известна равнопоставеност между 

ресурсите на територията. Въпреки това, географското положение, качество на околната 

среда, изградеността на техническата и транспортната инфраструктура, наред с 

културното наследство, природните забележителности и природните ресурси, подходящи 

за развитие на ефективно животновъдство се открояват сред водещите местни ресурси от 

най-голямо и голямо значение.  

С малко, по-малко или никакво значение са оценени местните ресурси, свързани с 

наличието на общински терени, подходящи за инвестиции, обособени индустриални зони, 

диверсификация на бизнеса, традициите в промишлените производства, образователното 

равнище. 

Обобщено сравнение между поставените оценки на стратегическите местни 

ресурси е представено в следващата фигура.  
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Фигура 10 Оценка на местните ресурси 

 

Изследваните заинтересовани страни направиха оценка на приоритетни 

направления за местно развитие, в които община Елена следва да инвестира в периода от 

2021 г. до 2027 г.  

Според получените данни, много важно е община Елена да планира инвестиции в 

областта на инфраструктурата, социалната сфера и човешките ресурси, туризма и 

селското стопанство, в т.ч. по отношение на биологичното земеделие и животновъдството. 

С второстепенно, но отново с важно значение се определят направленията култура и спорт 

и индустрия и услуги извън селското стопанство.  

Обобщено сравнение между приоритетни направления за местно развитие, в които 

следва община Елена да инвестира в периода от 2021 г. до 2027 г. е представено в 

следващата фигура. 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

25 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

 

 

Фигура 11 Приоритетни направления за местно икономическо развитие 

Като основни фактори за развитието на община Елена, респондентите определят на 

първо място повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси, 

следван от привличане на инвеститори и засилено включване на гражданите и бизнеса в 

процесите на планиране и осъществяване на развитието. 

Фигура 12 Фактори за развитието на община Елена 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Селско стопанство, в т.ч. биологично …

Туризъм, в т.ч. оползотворяване на …

Индустрия и услуги (извън сектор селско …

Социална сфера и човешки ресурси …

Култура и спорт

Инфраструктура

Приоритетни направления

Много важно Важно Не е важно Нямам мнение



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

26 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Изследването откроява и значението на фактори като подобряване на техническата 

инфраструктура, подкрепа за валоризиране на местните ресурси и повишаване на 

капацитета на местната власт за ефективно управление. 

След оценката на местните ресурси, извеждане на приоритетни направления и 

фактори за развитие на община Елена, респондентите направиха оценка на най-сериозните 

икономически проблеми в община Елена.  

Фигура 13 Основни икономически проблеми в община Елена 
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Като най-големи проблеми са изведени недостиг на квалифициран персонал (за 

54,5% от респондентите), следван от липса на подкрепа за стартиране на нови 

предприятия (38,6%) и висока безработица (30,4%). Като изключим лоша транспортна 

достъпност (27,3%), останалите проблеми са идентифицирани от значително малък брой 

респонденти.  

Заинтересованите страни, включени в анкетното проучване, дефинираха конкретни 

мерки и проектни идеи, в които община Елена може да инвестира с цел ефективно 

усвояване на местните потенциали/ресурси. 

Мерките и проектите идеи могат да бъдат обобщени както следва: 

 Привличане на повече чужди инвестиции в общината  

 Подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места 

(водоснабдяване и канализация) 

 Подобряване на транспортната инфраструктура към по-големите икономически 

центрове около община Елена 

 Подобряване на транспортната инфраструктура към микро-язовирите на 

територията на община Елена 

 Обособяване на общинска площадка за разделно събиране на отпадъци 

 Обособяване на местни депа за отпадъци към селата и ежемесечното им извозване 

 Развитие на туристически услуги (в т.ч. хотелиерство и ресторантьорство) и 

атракции и обезпечаване на сектора с квалифицирани кадри 

 Развитие на конгресен и фестивален туризъм 

 Изграждане на атракционни паркове 

 Създаване на образователни центрове за подготовка на кадри за туризма 

 Сформиране на поддържаща работна група за поддръжка и ремонт на паркове, 

градинки и общи площи, както в град Елена, така и в селата прилежащи към 

общината 

 По-добра поддръжка на църквите, манастирите и прилежащите им площи, както и 

изграждане на храм-параклис в село Каменари 

 Стимулиране на местните животновъди, чрез обезпечаване с общински земи 

 Финансово подпомагане животновъдите на територията на община Елена, с цел 

привеждане на съществуващите обекти с нормативните изисквания 

 Организиране на базари на месни производители  

 Поддържане на съществуващите и изграждане на нови еко пътеки 

 Изграждане на туристически център, в който да има условия за провеждане на 

различни събития (семинари, тиймбилдинги, “фермерски” пазари, провеждане на 

празници) 

 Организиране на празник на “Еленската рибица “или “Филе Елена” 

 Привличане на инвеститори и изграждане на ски пистата на връх Чумерна 

 Изграждане на нови паркоместа в централната градска част 

 Изграждане на фермерски пазар за популяризиране на местни продукти 

 Обособяване на паралелки с професионална насоченост към туризма 

 Организиране на пазари и празници на производителите от общината 

 Контрол върху сивия сектор  
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Резултати от проведена фокус група 

Във връзка с изпълнение на дейностите по подготовка на Стратегията и бизнес 

плана е организирана и проведена една фокус група с общински служители. За фокус 

групата е подготвен списък с участници, до които е отправена покана за участие. В 

допълнение на това, са разработени и представени сценарий за провеждане на фокус 

групата и презентация.  

Фокус групата е проведена на 03.09.2021 г. онлайн, чрез платформата ZOOM. Във 

фокус групата се включиха 6 участника от община Елена, както следва:  

- Кметът на общината; 

- Заместник-кмета по "Икономически дейности"; 

- Главният архитект на община Елена;  

- Главен юрисконсулт на община Елена;  

- Главен експерт "Стратегическо планиране, икономическо развитие и 

партньорство"; 

- Младши експерт "Устройство на територията". 

По време на фокус групата бяха представени резултатите от SWOT анализа на 

община Елена, дефинираният КП, стратегическите цели, приоритети и мерки, както и 

бизнес плана на община Елена за реализацията на проект „Създаване на Център за 

подкрепа на стартиращ бизнес“.  

Участниците във фокус групата приеха единодушно резултатите от SWOT анализа 

на община Елена, както и дефинираният КП, стратегическите цели, приоритети и мерки с 

индикативни източници за тяхното финансиране.  

Във вторият панел от фокус групата бяха обсъдени въпросите, свързани с 

инвестиционните разходи и приходите от дейността на Центъра, както и юридическия 

статут на Центъра.  

Участниците във фокус групата направиха предложения по отношение на 

стойността на разходите за текущ ремонт и придобиване на дълготрайни нематериали 

активи, приеха и прогнозните разходи за обзавеждане и оборудване, както и за дейностите 

по публичност и други разходи за услуги.  

В резултат от проведената фокус група беше завършен финансовия анализ към 

бизнес плана за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на стартиращ 

бизнес“.  
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1.7.  SWOT-АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕСУРСНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

SWOT анализът (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите) 

като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и 

външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходящи 

действия за постигане на целите. Този анализ осъществява връзката между аналитичната 

част и стратегическата част на Стратегия за ефективно местно развитие за периода от 

2021-2027 г. и е използван в процеса на вземане на решения. 

Целта на настоящия SWOT анализ е да идентифицира кои стратегически 

възможности най-добре адресират силните и слабите страни на община Елена. Той 

включва анализ на: 

 Вътрешната среда – силни и слаби страни (фокус върху собствените ресурси) 

 Външната среда – възможности и заплахи (фокус върху външната среда) 

На базата на извършения социално-икономически анализ и проведените анкети са 

идентифицирани актуалните силни и слаби страни на община Елена, като са очертани и 

благоприятните възможности и потенциалните заплахи, породени от въздействието на 

външната среда.  

Таблица 3 SWOT анализ на община Елена 

Силни страни Слаби страни 

1. Географско положение и транспортна 

достъпност до областния център 

2. Високо качество на околната среда и 

съхранена природа  

3. Изградена транспортна 

инфраструктура 

4. Изградена техническа инфраструктура 

5. Позната марка в туризма, включително 

наличието на богато културно и 

природно наследство 

6. Природни ресурси, подходящи за 

развитие на ефективно животновъдство 

7. Природни ресурси, подходящи за 

развитие на екологично селско 

стопанство  

8. Изградена подходяща образователна и 

културна инфраструктура 

1. Недостиг на квалифициран персонал  

2. Високо ниво на безработица 

3. Липса на подходяща бизнес среда за 

насърчаване на стартиращи 

предприемачи 

4. Лошо състояние на пътната мрежа 

между населените места в общината 

5. Недоизградена канализационна мрежа 

в малките населени места 

6. Дребни фамилни стопанства с ниска 

добавена стойност и липса на ясна 

пазарна ориентация 

7. Слабо обезпечени медицински и 

социални услуги за населението 

 

 

Възможности Заплахи 

1. Привличане на инвестиции, включително 

чрез възможностите на донорски 

организации и програми 

2. Повишаване на капацитета на местната 

общност за привличане на средства от 

1. Трайно влошаване на демографските 

показатели 

2. Миграция на млади и образовани жители 

извън общината  

3. Зависимост от вносни суровини за 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

30 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Възможности Заплахи 

програмите на ЕС и други подходящи 

донорски програми  

3. Създавате на местни туристически 

продукти и туристически атракции 

4. Утвърждаване позициите на местната 

екологично чиста селскостопанска 

продукция 

5. Модернизиране и развитие на 

селскостопанския сектор 

6. Развитие на местна политика за 

създаване на младежка заетост и 

предприемачество 

7. Повишаване на образованието и 

квалификацията на човешките ресурси 

8. Засилено включване на гражданите в 

процесите по планиране и реализация на 

мерки за икономическо развитие на 

територията 

местното производство 

4. Невъзможност за получаване на 

квалификация, адекватна на пазара на 

труда в общината 

5. Влошаване на състоянието на 

техническата и транспортната 

инфраструктура 

 

 

 

В резултат на извършения SWOT анализ и анализа на ключовия потенциал могат да 

се направят следните изводи, които впоследствие са трансформирани в стратегически 

цели и приоритети за развитие: 

 Община Елена има добро географско разположение и изградена транспортна 

инфраструктура, която обезпечава снабдяването със суровини и транспорт на 

готова продукция към основни икономически центрове 

 Структурата на местната икономика е с промишлено-аграрен характер, като 

най-развит е сектор преработваща промишленост, следван от секторите на 

селското стопанство и животновъдството и сектор туризъм 

 С най-висок дял на произведена продукция в общината, респ. приходи от 

дейността, е преработващата промишленост, основно хранително-вкусовата 

промишленост 

 Значително високият процент на горските площи и сравнително ниския такъв 

на земеделските земи, съчетани с предимно планинския релеф в южната част 

на общината, не създават предпоставки за създаване на уедрени и високо 

механизирани производства 

 Община Елена има добре развита хотелиерска и ресторантьорска мрежа и 

традиции в сферата на туристическото предлагане 

 Добре съхранената природа, наличието на богато културно и природно 

наследство, както и провежданият от 2012 г. ежегоден „Празник на Еленския 

бут“, позиционират общината като утвърдена туристическа дестинация 

 Динамиката на демографските процеси в община Елена показва трайна 

тенденция на намаление на населението 

 През последните години в общината се запазва трайна тенденция за плавно 

увеличаване на безработните лица, респ. намаляване на икономически 

активното население в работоспособна възраст 
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КЛЮЧОВ ПОТЕНЦИАЛ: 

 

ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И 

ТРАДИЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 

ТУРИЗМА 

 Населението на община Елена изпитва известен дефицит по отношение на 

достъпа до социални и здравни услуги 

 Системата на предучилищното и училищното образование е добре развита, а 

най-голямото училище в общината има опит и със създаване на професионални 

паралелки 

 Техническата инфраструктура в общината е изградена в голяма степен, но има 

нужда от инвестиции за поддръжката и по-нататъшното й развитие . 

Изключение прави частичната липса на изградена канализация в някои от 

малките населени места 

 Системата на сметосъбиране и сметоизвозване е организирана съобразно 

разпоредбите на действащото законодателство в областта на опазване на 

околната среда и управление на отпадъците 

 В общината липсват преки чужди инвестиции. Ниско е и нивото на инвестиции 

в предприятията от нефинансовия сектор в община Елена 

 Община Елена и предприятията от нефинансовия сектор не инвестират 

средства и ресурси за развитие на научно-изследователска и развойна дейност 

и въвеждане на иновации 

В резултат от направените изводи, като най-значителни предимства и ресурси, 

които имат потенциал да стимулират развитието на територията, се очертават следните 

области, подредени по важност съгласно резултатите от документалния анализ и 

теренните проучвания: 

За целите на стратегическото планиране в настоящия документ, гореописаните 

ресурси и сектори се дефинират като „ключов потенциал“ /КП/.  
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2. ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПЕРИОДА 

2021 – 2027 Г. 

В следващата част на документа са представени стратегическите цели и 

приоритетите, насочени към развитието на територията на община Елена.  

Целите отразяват дефинирания в 1. Част I. Анализ на социално-икономическото 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие и „ключов потенциал“ /КП/ за развитие 

и са насочени към решаването на конкретните проблеми на територията. 

Приоритетите произтичат логически от изводите в аналитичната част на документа, 

като са фокусирани върху конкурентните предимства и надграждат върху установените 

възможности. Всеки един от приоритетите е свързан със съответната стратегическа цел и 

представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата 

стратегическата цел. 

Стратегическите цели на настоящия документ, базирани на дефинирания ключов 

потенциал на територията, са следните: 

2.1. ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНИ 

ПАРТНЬОРСТВА НА МЕСТНО НИВО 

Стратегическата цел отразява възможностите и КП за развитие, свързани със 

съществуването на сравнително стабилна бизнес среда в община Елена, представена както 

от предприятия от преработващата промишленост, така и от такива в сектора на туризма.  

Оползотворяването на местните природни ресурси в подкрепа на съществуващите 

и създаване на нови производства е от съществена важност за повишаване на 

икономическите показатели на община Елена и увеличаване на дела на нефинансовите 

предприятия.  

Община Елена има традиции в преработващата хранително-вкусова промишленост, 

която съчетана с развитата мрежа на културни институти и НПО, ще допринесе за 

създаване на трайни партньорства, с цел разработване и промотиране на стандарт/и и/или 

етикет/и за качество и регионален произход.  

Стратегическата цел адресира решаването на проблемите, свързани с 

фрагментацията на предприятията в община Елена. Сравнително малките им мащаби, 

съчетани с липсата на оперативен капацитет и модерни технологии, прави работата им 

слабо ефективна. Създаването на предпоставки за изграждане на партньорства ще 

подпомогне процесите по модернизация и ще повиши добавената стойност на 

продукцията.  

В допълнение на това, голяма част от стоките на нефинансовите предприятия от 

сектора на хранително-вкусовата промишленост са разпознаваеми за потребителите 

(еленски бут, млечни и пчелни продукти), обстоятелство, което съчетано с работа в 

партньорство, ще допринесе за създаване на местни етикети / стандарти за качество.  
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Стратегическата цел ще бъде постигната чрез реализацията на следните 

приоритети, насочени към оползотворяване на потенциала за развитие на територията: 

 Първи приоритет (1.1): Създаване на местни браншови организации 

 Втори приоритет (1.2): Разработване и промотиране на местни 

стандарти и етикети за качество с регионална насоченост в областта 

на туризма   

Целта на двата приоритета ще бъде постигната чрез изпълнението на следните 

дейности / мерки:  

Мерки за реализация на Приоритет № 1.1. Създаване на местни браншови 

организации: 

- Насърчаване на създаването на местни браншови организации 

- Създаване на земеделски пазар за местни производители 

Мерки за реализация на Приоритет № 1.2. Разработване и промотиране на местни 

стандарти и етикети за качество с регионална насоченост в областта на туризма  

- Разработване на средносрочна стратегия за развитие на туристическия продукт в 

община Елена с времеви хоризонт 2023-2027 г. 

- Насърчаване на разработването на екотуристически продукти и промотиране на 

стандарт(и) / етикети(и) за качество и регионален произход 

- Създаване на интернет магазин за предлагане на местните стоки и услуги 

- Модернизация на инфраструктурата на културното и природното наследство 

- Създаване и промотиране на комбинирани туристически услуги и маршрути 

2.2. ВТОРА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ  

Стратегическата цел отразява КП за развитие на общината, свързан със 

съществуването на относително големият брой нефинансови предприятия от сектора на 

селското стопанство, съчетан с наличието на достатъчно земеделски площи, пасища и 

мери.  

Втората стратегическа цел допълва втори приоритет на първа стратегическа цел, 

чрез Насърчаване на местното предприемачество в областта на селското стопанство и 

хранително-вкусовата промишленост  и осигуряване на суровини за обезпечаване на 

предприятията от хранително-вкусовата промишленост в община Елена.  

Чрез реализацията на приоритетите по втора стратегическа цел, община Елена ще 

осигури възможност от една страна за развитие на малките стопанства в общината, от 

друга – ще подобри качеството на продукцията от хранително-вкусовата промишленост, и 

от трета – ще повиши възможностите за разработване и промотиране на стандарт/и и/или 

етикет/и за качество и регионален произход. По този начин ще бъде създадена възможност 

за развитие на партньорства в стопанския сектор, както и между бизнеса и местната власт.  
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Стратегическата цел ще бъде постигната чрез реализацията на следните 

приоритети: 

 Първи приоритет (2.1): Осигуряване на възможности за повишаване на 

местното предприемачество в сектора на селското стопанство  

 Втори приоритет (2.2): Създаване на предпоставки за повишаване на 

дела на използваните местни суровини от предприятията в 

хранително-вкусовата промишленост в община Елена  

Целта на двата приоритета ще бъде постигната чрез изпълнението на следните 

дейности / мерки:  

Мерки за реализация на Приоритет № 2.1. Осигуряване на възможности за 

повишаване на местното предприемачество в сектора на селското стопанство  

- Създаване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес 

- Разработване на Стратегия за стимулиране на местното предприемачество чрез 

предоставяне за безвъзмездно ползване на общински земеделски земи и пасища 

- Подкрепа за стартиране на собствен бизнес в селското стопанство и туристическата 

анимация 

Мерки за реализация на Приоритет № 2.2. Създаване на предпоставки за 

повишаване на дела на използваните местни суровини от предприятията в 

хранително-вкусовата промишленост в община Елена 

- Организиране и провеждане на местни инициативни срещи между бизнеса и малки 

производители на продукти за хранително-вкусовата промишленост 

2.3. ТРЕТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  

Стратегическата цел отразява възможностите и КП на общината, свързани с 

наличието на добра образователна инфраструктура.  

Стратегическата цел е насочена към предотвратяване на трудовата миграция по 

икономически причини и осигуряване на квалифициран местен човешки ресурс, който ще 

допринесе за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса в община Елена, както и 

към намаляване на тенденциите за миграция по икономически причини чрез обучение, 

образование и преквалификация, съответстващи на търсенето на пазара на труда.  

Стратегическата цел ще бъде постигната чрез реализацията на следния приоритет: 

 Първи приоритет (3.1): Създаване на възможности за повишаване на 

квалификацията на работната ръка в община Елена 

Целта на приоритета ще бъде постигната чрез изпълнението на следните дейности / 

мерки:  

Мерки за реализация на Приоритет № 3.1. Създаване на възможности за повишаване 

на квалификацията на работната ръка в община Елена 
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- Създаване на професионални паралелки / Център за професионално обучение с цел 

осигуряване на квалифицирана работна ръка 

На Фигура 14 Представяне на стратегическите цели и приоритети за изпълнение на 

стратегията са изведени стратегическите цели и приоритети за развитие на дефинирания 

в1. Част I. Анализ на социално-икономическото състояние, нуждите и потенциалите за 

развитие ключов потенциал.  

Стратегическите цели са на най-високо йерархично ниво, следвани от приоритетите, 

мерките/проектите и дейностите, които са развити в 2. Част II. Цели и приоритети за 

развитие на ключовия ПОТЕНЦИАЛ за периода 2021 – 2027 г. 

 

 

Фигура 14 Представяне на стратегическите цели и приоритети за изпълнение на стратегията 
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3. ЧАСТ III:  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСОВ ПЛАН 

Следващата част от Стратегията представя плана за действие за реализация на 

стратегическите цели и приоритети на община Елена за периода до 2027 г., дефинирани в 

Част II Цели и приоритети за развитие на ключовия потенциал за периода 2021-2027 г.  

Описан е планът за действие по приоритетни области на интервенции, в които ще 

се фокусират инвестиционни ресурси и институционална подкрепа. Очертаните области 

на интервенция, базирани на КП на територията ще осигурят засилване влиянието на 

силните, ограничаване влиянието на слабите страни, оползотворяване на потенциала на 

възможностите и минимизиране на заплахите пред развитието на общината.  

3.1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Планът за действие отразява инвестиционните ресурси и институционалната рамка 

за реализацията на следните приоритетни области: 

 Приоритет № 1.1. Създаване на местни браншови организации 

 Приоритет № 1.2. Разработване и промотиране на местни стандарти и 

етикети за качество с регионална насоченост в областта на туризма  

 Приоритет № 2.1. Осигуряване на възможности за повишаване на местното 

предприемачество в сектора на селското стопанство  

 Приоритет № 2.2. Създаване на предпоставки за повишаване на дела на 

използваните местни суровини от предприятията в хранително-вкусовата 

промишленост в община Елена 

 Приоритет № 3.1. Създаване на възможности за повишаване на 

квалификацията на работната ръка в община Елена 

Всеки един от приоритетите, обхваща специфични интервенции, насочени към 

изпълнение на определените по-горе три стратегически цели. Приоритетните области се 

отнасят и в повечето случаи са насочени към изпълнение на повече от една стратегическа 

цел. Целта на този подход при стратегическото планиране е да се осигури по-голяма 

обвързаност на стратегията и преодоляване на секторния характер на стратегическата 

рамка. По този начин се осигурява и концентрация на ресурсите, която да позволи бързо и 

ефикасно развитие на потенциала на общината.  

Мерките за реализация на приоритетите също имат взаимообвързан характер и се 

изразяват в следното:  

Приоритет № 1.1. Създаване на местни браншови организации 

- Насърчаване на създаването на местни браншови организации:  

Мярката ще се реализира чрез комплекс от действия, насочени към създаване на 

местни браншови организации, обединени в работа си под общ съвещателен орган към 

Община Елена. В допълнение на това, ще бъдат реализирани интегрирани действия между 
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представителите на всички икономически сектори, с цел създаване на комбинирани 

туристически услуги, включващи хотелиерство, ресторантьорство, културно и природно 

наследство и традиции в хранително-вкусовата промишленост.  

- Създаване на земеделски пазар за местните производители: 

Мярката ще се реализира чрез обособяване на пространство за създаване и 

функциониране на общински земеделски пазар и осигуряване на възможности на местните 

дребни производители да реализират своята продукция.  

Приоритет № 1.2. Разработване и промотиране на местни стандарти и етикети за 

качество с регионална насоченост в областта на туризма  

- Разработване на средносрочна стратегия за развитие на туристическия продукт в 

община Елена с времеви хоризонт 2023-2027 г.:  

Мярката ще се реализира чрез разработване на стратегическа рамка за развитие на 

туристическия продукт в община Елена и план за изпълнение, който ще се актуализира 

ежегодно. Планът и стратегията ще бъдат разработени в тясно сътрудничество с местния 

съвет по туризъм..  

- Насърчаване на разработването на екотуристически продукти и промотиране на 

стандарт(и) / етикети(и) за качество и регионален произход: 

Мярката ще се реализира чрез комплекс от дейности, насочени към интегрирани 

действия между представителите на всички икономически сектори, с цел създаване на 

комбинирани туристически услуги, включващи хотелиерство, ресторантьорство, културно 

и природно наследство и традиции в хранително-вкусовата промишленост.  

- Създаване на интернет магазин за предлагане на местните стоки и услуги: 

Мярката ще се реализира чрез разработване на интернет магазин за предлагане на 

местните стоки и услуги, който по същество ще представлява „Еленска електронна борса“. 

На страницата на електронния магазин ще бъдат предлагани местни продукти и услуги от 

всички икономически сектори в общината.  

- Модернизация на инфраструктурата на културното и природното наследство: 

Мярката ще се реализира чрез доразвиване на съществуващите туристически пътеки, 

създадени нови  пътеки, алеи на здравето, веломаршрути и обновяване на обекти на природното и 

културното наследство в община Елена.  

- Създаване и промотиране на комбинирани туристически услуги и маршрути: 

Мярката ще се реализира чрез разработване и промотиране на комбинирани 

туристически услуги и маршрути. Маршрутите ще се разработват и промотират в тясно 

сътрудничество с Общинския туристически информационен център.  

Приоритет № 2.1. Осигуряване на възможности за повишаване на местното 

предприемачество в сектора на селското стопанство  

- Създаване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес: 
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Мярката ще се реализира чрез създаване на Център за подкрепа на стартиращ 

бизнес, ш т.ч. изпълнение на СМР, оборудване на Центъра и наемане на персонал. 

Центърът ще осъществява дейности, свързани с повишаване на капацитета на местния 

бизнес за маркетинг, разширяване на пазарите и повишаване на дела на нетните приходи 

от продажби. 

- Разработване на Стратегия за стимулиране на местното предприемачество чрез 

предоставяне за безвъзмездно ползване на общински земеделски земи и пасища: 

Мярката ще се реализира чрез разработване на Стратегия за стимулиране на 

местното предприемачество за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 

земеделски земи и пасища. Стратегията ще се разработи в тясно сътрудничество между 

община Елена и местните земеделски стопани, като целта е увеличаване на дела на 

малките и дребни селски и животновъдни стопанства.  

- Подкрепа за стартиране на собствен бизнес в селското стопанство и туристическата 

анимация 

Мярката ще се реализира чрез комплекс от действия, свързани със създаването на 

Центъра за подкрепа на стартиращ бизнес и разработването на Стратегията за 

стимулиране на местното предприемачество за предоставяне за безвъзмездно ползване на 

общински земеделски земи и пасища. Безвъзмездното ползване на земеделски земи и 

пасища ще доведе до увеличаване на дела на малките и дребни селски и животновъдни 

стопанства.  

Приоритет № 2.2. Създаване на предпоставки за повишаване на дела на 

използваните местни суровини от предприятията в хранително-вкусовата 

промишленост в община Елена 

- Организиране и провеждане на местни инициативни срещи между бизнеса и малки 

производители на продукти за хранително-вкусовата промишленост: 

Мярката ще се реализира чрез срещи на местния бизнес за обмен на опит и знания 

и стимулиране на икономическите инициативи. Срещите ще се организират и провеждат 

от Ротари клуб – Елена.  

Приоритет № 3.1. Създаване на възможности за повишаване на квалификацията на 

работната ръка в община Елена 

- Създаване на професионални паралелки / Център за професионално обучение с цел 

осигуряване на квалифицирана работна ръка: 

Мярката ще се реализира чрез създаване на професионални паралелки към СУ 

„Иван Момчилов“ / Център за професионално обучение / с цел осигуряване на 

квалифицирана работна ръка, подобряване на капацитета на местния бизнес, чрез обезпечаване 

на нуждите от работна ръка и намаляване на безработицата и преодоляване на трудовата 

миграция.  

Основна роля при реализация на приоритетите и мерките има община Елена, в 

тясно сътрудничество с Ротари клуб – Елена. В допълнение на това, община Елена ще 

работи в сътрудничество с: 
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Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

- Представителите на местния бизнес от всички икономически сектори в общината 

- Местният съвет по туризъм 

- Туристическия информационен център 

- Туристическо дружество „Чумерна- 1901“ 

- Общообразователните училища в общината  

Основна отговорност за реализация на мерките носи община Елена, която ще 

осъществява интегрирани действия за осигуряване на финансиране, вкл. чрез подготовка и 

подаване на проектни предложения и ще създава предпоставки за създаване на публично-

частни партньорства.  

Мерките, проектите, резултатите от тях, сроковете за изпълнение, отговорните 

партньори и индикативните източници на финансиране са представени в Таблица 4 План 

за действие.  
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Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро Бул 

Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Таблица 4 План за действие 

Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект Очаквани резултати Индикативен 

срок за 

изпълнение 

Отговорни партньори Индикативни 

източници на 

финансиране 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1. Създаване и развитие на ефективни партньорства на местно ниво 

Приоритет № 1.1. Създаване на местни браншови организации 

Действие (мярка/проект) №1.1.1. Насърчаване 

на създаването на местни браншови 

организации 

 Създаване на местни браншови 

организации, обединени в работа 

си под общ съвещателен орган 

към 

Община Елена 

 Интегрирани действия между 

представителите на всички 

икономически сектори, с цел 

създаване на комбинирани 

туристически услуги, 

включващи хотелиерство, 

ресторантьорство, културно и 

природно наследство и традиции 

в хранително-вкусовата 

промишленост 

 Повишаване на качеството на 

предлаганите услуги и продукти 

от различните икономически 

сектори в общината 

2023-2025 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

Местен съвет по туризъм  

Общински бюджет 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

Подхода ВМОР 

 

Действие (мярка/проект) №1.1.2. Създаване на 

земеделски пазар за местни производители 

 Създаден земеделски пазар 

 Осигуряване на възможности на 

местните дребни производители 

да реализират своята продукция 

2024-2026 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

Местен съвет по туризъм  

Общински туристически  

Информационен център 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  
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Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро Бул 

Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект Очаквани резултати Индикативен 

срок за 

изпълнение 

Отговорни партньори Индикативни 

източници на 

финансиране 

Подхода ВМОР 

 

 

Приоритет № 1.2. Разработване и промотиране на местни стандарти и етикети за качество с регионална насоченост в областта на туризма   

Действие (мярка/проект) № 1.2.1. Разработване 

на средносрочна стратегия за развитие на 

туристическия продукт в община Елена с 

времеви хоризонт 2023-2027 г.  

 Оформена стратегическа рамка 

за развитие на туристическия 

продукт в община Елена  

 Разработена средносрочна 

стратегия и план за 

изпълнението й 

 Годишна актуализация на плана 

за изпълнение  

2023-2025 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

Местен съвет по туризъм  

Програма за 

Трансгранично 

сътрудничество 

Интеррег-ИПП 

България – 

Румъния 2021-2027 

Подхода ВМОР 

ОП „Добро 

управление“ 

Действие (мярка/проект) № 1.2.2. Насърчаване 

на разработването на екотуристически продукти 

и промотиране на стандарт(и) / етикети(и) за 

качество и регионален произход 

 Разработване и промотиране на 

стандарт(и) / етикет(и) за 

качество и регионален произход 

на произвежданата продукция от 

предприятията в хранително-

вкусовия сектор  

2024-2026  Община Елена 

Предприятия от 

хранително-вкусовата 

промишленост в община 

Елена 

Общински бюджет  

Частни инвестиции 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

Действие (мярка/проект) № 1.2.3. 

Създаване на интернет магазин за предлагане на 

местните стоки и услуги  

 Създаден интернет магазин на 

предлаганите стоки и услуги в 

община Елена  

2024-2026 Община Елена  

Производители и 

предоставящи различни 

видове услуги (хотелиери, 

ресторантьори, 

екскурзоводи и т.н.) 

ФМ на ЕИП 2014-2020 

Подхода ВМОР 

 

 

Действие (мярка/проект) № 1.2.4. 

Модернизация на инфраструктурата на 

 Обновени обекти на културното 

и природното наследство 

2024-2026 Община Елена 

Общински туристически 

ФМ на ЕИП Програма 

за Трансгранично 
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Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро Бул 

Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект Очаквани резултати Индикативен 

срок за 

изпълнение 

Отговорни партньори Индикативни 

източници на 

финансиране 

културното и природното наследство   Доразвити туристически пътеки, 

създадени нови  пътеки, алеи на 

здравето, веломаршрути  

информационен център  

ТД „Чумерна- 1901“ 

сътрудничество 

Интеррег-ИПП 

България – 

Румъния 2021-2027 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

 

Действие (мярка/проект) № 1.2.5. Създаване и 

промотиране на комбинирани туристически 

услуги и маршрути  

 Разработени и промотирани 

комбинирани туристически 

услуги и маршрути 

 Създадени предпоставки за 

повишена конкурентоспособност 

на местния бизнес, чрез 

придаване на добавена стойност 

към предлаганите услуги в 

туристическия сектор 

2024-2026 Община Елена 

Общински туристически 

информационен център  

ФМ на ЕИП Програма 

за Трансгранично 

сътрудничество 

Интеррег-ИПП 

България – 

Румъния 2021-2027 

ОП 

Конкурентоспособност 

и иновации в 

предприятията" 2021-

2027 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2. Насърчаване на местното предприемачество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост  

Приоритет № 2.1. Осигуряване на възможности за повишаване на местното предприемачество в сектора на селското стопанство   
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Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро Бул 

Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект Очаквани резултати Индикативен 

срок за 

изпълнение 

Отговорни партньори Индикативни 

източници на 

финансиране 

Действие (мярка/проект) № 2.1.1. Създаване на 

Център за подкрепа на стартиращ бизнес 

 Създаден Център за подкрепа на 

стартиращ бизнес  

 Повишаване на местните 

икономически инициативи 

2023-2025 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

ФМ на ЕИП 2014-2020 

ОП 

Конкурентоспособност 

и иновации в 

предприятията" 2021-

2027 

Действие (мярка/проект) № 2.1.2. Разработване 

на Стратегия за стимулиране на местното 

предприемачество чрез предоставяне за 

безвъзмездно ползване на общински земеделски 

земи и пасища 

 Увеличаване на дела на малките 

и дребни селски и животновъдни 

стопанства 

2024-2026 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

Общински бюджет 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

Подхода ВМОР 

ОП „Добро 

управление“ 

Действие (мярка/проект) № 2.1.3. Подкрепа за 

стартиране на собствен бизнес в селското 

стопанство и туристическата анимация 

 Увеличаване на дела на малките 

и дребни селски и животновъдни 

стопанства 

 Обучени екскурзоводи 

(аниматори, гидове) 

2024-2026 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

ФМ на ЕИП 2014-2020 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

Подхода ВМОР 

Програма за развитие 

на човешките ресурси 

2021-2027 

ОП 

Конкурентоспособност 

и иновации в 

предприятията" 2021-
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Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро Бул 

Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект Очаквани резултати Индикативен 

срок за 

изпълнение 

Отговорни партньори Индикативни 

източници на 

финансиране 

2027 

 

Приоритет № 2.2. Създаване на предпоставки за повишаване на дела на използваните местни суровини от предприятията в хранително-вкусовата 

промишленост в община Елена  

Действие (мярка/проект) № 2.2.1. Организиране 

и провеждане на местни инициативни срещи 

между бизнеса и малки производители на 

продукти за хранително-вкусовата 

промишленост 

 Проведени местни инициативни 

срещи между представители на 

предприятия от хранително-

вкусовата промишленост и 

малки производители, с цел 

повишаване на дела на 

използваните местни суровини в 

производството 

2024-2026 Община Елена 

Ротари клуб Елена 

Общински бюджет 

ФМ на ЕИП 2014-2020 

Стратегическия план за 

развитие на 

земеделието и селските 

райони  

Подхода ВМОР 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3. Стимулиране развитието наа местните човешки ресурси  

Приоритет № 3.1. Създаване на възможности за повишаване на квалификацията на работната ръка в община Елена 

Действие (мярка/проект) № 3.1.1. Създаване на 

професионални паралелки / Център за 

професионално обучение с цел осигуряване на 

квалифицирана работна ръка  

Повишаване на дела на 

квалифицираните работници 

 Подобряване на капацитета на 

местния бизнес, чрез 

обезпечаване на нуждите от 

работна ръка 

 Намаляване на безработицата и 

преодоляване на трудовата 

миграция 

2024-2026 Община Елена 

СУ „Иван Момчилов“, гр. 

Елена 

Местен бизнес 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Общински бюджет  

Програма за развитие 

на човешките ресурси 

2021-2027 

 

Сроковете, отговорните партньори и източниците на финансиране в Таблица 4 План за действие са индикативни и подлежат на 

актуализация в хода на изпълнение на стратегията. 
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За целите на подготовката на бизнес плана (вж. 5. Част V: Бизнес план за реализация на представената от общината идейна концепция), 

са избрани три от горепосочените мерки, които са интегрирани и разработени на ниво идейна фаза в рамките на един проект, в съответствие с 

представената от община Елена концепция.  
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структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 
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Във всеки от включените приоритети за постигане на стратегическите цели са 

определени мерките и конкретни дейности за изпълнение, които в по-голямата си част са 

взаимообвързани и за тях трябва да се търси възможност за интегрирано изпълнение, 

което да доведе до значителен принос към реализацията на общата цел на настоящата 

стратегия. По този начин за постигането на всяка от стратегическите цели ще допринесе 

повече от един приоритет, което е част от подхода за планиране на регионалното 

развитие, залегнал  в основата на методическите указания и нормативната рамка (Закона 

за регионалното развитие) за разработване на основните стратегически документи на 

регионално и общинско ниво – интегрираните териториални стратегии за развитие на 

регионите и интегрираните планове за развитие на общините. Чрез интегрираното 

изпълнение на дейностите ще се постигне синергичен ефект между резултатите на 

отделните приоритетни направления. 

Следвайки принципа за интегриран подход при планиране на регионалното 

развитие, както и за мерките и съответно постигане приоритетите и стратегическите цели 

на стратегията е идентифициран следния проект, който ще допринесе за оползотворяване 

на ключовия потенциал на територията и потенциала за осигуряване заетост: „Създаване 

на Център за подкрепа на стартиращ бизнес“.  

Проекът и бизнес плана за неговата реализация е разработен и представен в Част V: 

Бизнес план за реализация на представената от общината идейна концепция от настоящата 

Стратегия и обединява изпълнението на следните мерки и приоритетни:  

- Мярка № 1.2.3. Създаване на интернет магазин за предлагане на местните 

стоки и услуги 

- Мярка № 2.1.1. Създаване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес 

- Мярка № 2.1.3. Подкрепа за стартиране на собствен бизнес в селското 

стопанство и туристическата анимация 

- Мярка № 2.2.1. Организиране и провеждане на местни инициативни срещи 

между бизнеса и малки производители на продукти за хранително-вкусовата 

промишленост
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3.2. ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ПЛАН КЪМ ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

В настоящата част са представени по-подробно източниците на финансиране 

(възможни грантови схеми), чрез които може да се реализират индикативните мерки и 

проекти, заложени в стратегията.  

Планът съдържа предварително оценка на приходите и разходите за референтен 

период от шест години по идентифицирани конкретни проекти на отделните мерки, които 

имат потенциал за генериране на приходи. За проектите, които нямат потенциал за 

генериране на приходи, е посочена само прогнозна инвестиционна стойност. 

Източниците за финансиране на представените мерки в рамките на заложените 

специфични цели и приоритети са три основни групи: 

- Местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни 

публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни) 

- Външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, други източници – банки, 

фондове и фондации, международни финансови институции, средства на 

неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови 

източници 

- Частни финансови източници: средства от търговски и инвестиционни банки, 

фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми (заинтересовани страни 

от изпълнението на стратегията) и неправителствени организации 

От ключово значение за постигане на целите на Стратегията е ефективното 

използване на всички възможни източници на финансов ресурс. Предвид това, че към 

момента на разработване на документа, България се намира в процес на програмиране на 

възможностите за програмен период 2021-2027 г., както по отношение на оперативните 

програми, така и по отношение на програмите за трансгранично сътрудничество, 

източниците на финансиране са индикативни и могат да бъдат актуализирани в периода на 

изпълнение на Стратегията. В този контекст, освен обичайно използваните източници на 

публични финанси, Стратегията предлага оперативни възможности за въвличане на 

частни инвеститори в партньорства с публичния сектор, както и подходящи модели за 

използване на различни финансови инструменти, акцентирайки върху подготовка за 

кандидатстване и прилагане на ВОМР. 

Сред основните индикативни източници на финансиране са следните програми: 

 Програма за Трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – 

Румъния 2021-2027 

 Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 

2021-2027 

 Интервенция „Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от 

общностите местно развитие 

 ФМ на ЕИП (Малка грантова схема) 

 Планът за възстановяване и устойчивост 
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 Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. – процедура за 

подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство” 

 Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 

 ОП Конкурентоспобност и иновации в предприятията" 2021-2027 

В рамките на приоритетните оси на разгледаните програми има заложени средства 

за подпомагане на туристическите дейности, свързаните сектори и индустрии, като 

средство за икономическа диверсификация и създаване на работни места в програмната 

област; развитие на земеделски и животновъдни стопанства; финансиране на 

неземеделски дейности и насърчаване на местното икономическо развитие.  

 Програма за Трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – 

Румъния 2021-2027 ще финансира дейности, свързани с подкрепа за малкия 

туристически бизнес, земеделието (включително местни ферми), творческите 

индустрии- за създаване на общи продукти и услуги от историческото, 

природното и културното наследство, за разширяване /подобряване на 

услугите, достъп до нови пазари и създаване на работни места в 

трансграничната зона, включително чрез създаване на магазини и онлайн 

такива за традиционни/местни продукти (местна храна, хляб, вино, сирене, 

рози, лавандула, мед и др.) 

 Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони ще 

финансира дейности, свързани със създаване, разширяване и модернизация на 

земеделски и животновъдни стопанства, както и неземеделски дейности за 

подобряване на икономическите показателите на селските общини.  

 Интервенция „Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от 

общностите местно развитие ще финансира проекти, които отговарят на 

местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в 

полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се очаква да се създадат по-добри 

икономически, социални и екологични условия за живот в малките население 

места, както и да се подкрепи многосекторното развитие на местните 

икономики. Проектите в изпълнение на подхода ВОМР ще се реализират въз 

основа на интегрирани стратегии за местно развитие, които ще бъдат изготвяни 

и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни с 

оглед постигане на максимален ефект върху съответната територия. 

 ФМ на ЕИП ще финансира проекти, свързани с повишаване на потенциала на 

териториите, вкл. малки общини, с цел повишаване на конкурентоспособността 

на местните икономики. Общият бюджет на грантовата схема е 4 млн. евро, 

като допустими бенефициенти по нея са общинските администрации на десетте 

общини, които участват в проект „Растеж чрез активизиране на местния 

потенциал – GALOP” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността 

и подобрено включване на уязвими групи“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., както и 

неправителствни организации, читалища, малки и средни предприятия и други 

от целевите общини. Грантовата схема ще бъде отворена за кандидатстване 
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през четвъртото тримесечие на 2021 г., като одобрените проекти се очаква да 

стартират през първата половина на 2022 г. със срок за изпълнение от 24 

месеца. Допустими са дейности, които са включени в Стратегиите на десетте 

общини за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите 

териториални ресурси, като строително-монтажни работи, закупуване на 

дългатрайни материални и нематериални активи, материали и консумативи, 

външни услуги, както и средства за управление на проектите съгласно глава 8 

от Регламента за ФМ на ЕИП. 

 Планът за възстановяване и устойчивост ще финансира проекти в няколко 

направления. Едно от тях – стълб „Иновативна България“ ще подкрепя проекти 

за Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден; 

модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и 

качествена среда за учене и иновации; изграждане на центрове за личностно 

развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на 

общините и Програма за икономическа трансформация.  

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. – процедура за 

подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство” ще финансира проекти за за изпълнение на публични 

политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни 

администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.  

 Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще финансира 

дейности, свързани с насърчаване на ученето през целия живот, по-специално 

гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за 

преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и 

цифровите умения. 

 ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 ще 

финансира дейности, свързани с развитие и засилване на капацитета за научни 

изследвания и иновации и въвеждането на модерни технологии и насърчаване 

на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на 

работни места, включително чрез производствени инвестиции. 

В Таблица 5 са представени прогнозните нетни парични потоци по години за 6-

годишен период – от началото на 2022 г. до края на 2027 г. за всяка от разписаните 

мерки/проекти в Стратегията. За целите на настоящата Стратегия се приема, че 2021 г. е 

подготвителна и всички проекти ще бъдат активни (в експлоатация) от началото на 2022 г.  

В Таблица 5 Прогнозни нетни парични потоци по години за 6-годишен период са 

включени предварителни изчисления за прогнозни приходи и разходи по години за 

проектите с потенциал за генериране на приходи. В таблицата са посочени и индикативни 

видове приходи и разходи, които подлежат на прецизиране в последващи подробни 

предпроектни проучвания и бизнес планове.  

Описаната многогодишна финансова рамка, макар и индикативна, се стреми да 

отразява реалистично потенциално наличните ресурси за реализацията на Стратегията. 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

51 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Идентифицираните стойности се основават на експертните оценки за необходимите 

ресурси за реализация на заложените в настоящата стратегия мерки и проекти. 

Таблица 5 Прогнозни нетни парични потоци по години за 6-годишен период в лева 

 Година  

Х  

Година 

1  

Година 

2  

Година 

3  

Година 

4  

Година 

5  

Година 

6  

Общо 

Проект №1.1.1. Насърчаване на създаването на местни браншови организации 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   100 000    100 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

        

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

    30 000 20 000  20 000 70 000 

Проект №1.1.2. Създаване на земеделски пазар 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   200 000 100 000   300 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

     12 000 12 000 24 000 

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

     10 000 10 000 20 000 

Проект № 1.2.1. Разработване на средносрочна стратегия за развитие на туристическия 

продукт в община Елена с времеви хоризонт 2023-2027 г. 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

  25 000 25 000    50 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

        

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

        

Проект № 1.2.2. Насърчаване на разработването на екотуристически продукти и 

промотиране на стандарт(и) / етикети(и) за качество и регионален произход 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   30 000 20 000   50 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

     20 000 20 000 40 000 

Прогнозни      5 000 5 000 10 000 
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 Година  

Х  

Година 

1  

Година 

2  

Година 

3  

Година 

4  

Година 

5  

Година 

6  

Общо 

оперативни 

разходи  

Проект № 1.2.3. Създаване на интернет магазин за предлагане на местните стоки и услуги 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

 130 000      130 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

  56 250 135 000 157 500 157 500 157 500 663 750 

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

  300 300 300 300 300 15 000 

Проект № 1.2.4. Модернизация на инфраструктурата на културното и природното 

наследство 
Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   150 000 150 000   300 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

     35 000 45 000 80 000 

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

     10 000 10 000 20 000 

Проект № 1.2.5. Създаване и промотиране на комбинирани туристически услуги и 

маршрути  
Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   100 000 150 000   250 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

     100 000 20 000 30 000 

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

     10 000 10 000 20 000 

Проект № 2.1.1. Създаване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

 136 350      136 350 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

  1 600 1 600 1 720 1 720 1 720 8 360 

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

  59 400 150 300 168 300 168 300 168 300 714 600 

Проект № 2.1.2. Разработване на Стратегия за стимулиране на местното предприемачество 

чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на общински земеделски земи и пасища 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   25 000 25 000   50 000 
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 Година  

Х  

Година 

1  

Година 

2  

Година 

3  

Година 

4  

Година 

5  

Година 

6  

Общо 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

        

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

        

Проект № 2.1.3. Подкрепа за стартиране на собствен бизнес в селското стопанство и 

туристическата анимация 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   20 000 20 000   40 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

     8 000 8 000 16 000 

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

     1 000 1 000 2 000 

Проект № 2.2.1. Организиране и провеждане на местни инициативни срещи между бизнеса 

и малки производители на продукти за хранително-вкусовата промишленост 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

        

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

        

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

Проект № 3.1.1. Създаване на професионални паралелки / Център за професионално 

обучение с цел осигуряване на квалифицирана работна ръка 

Прогнозни 

инвестиционни 

разходи 

   100 000 50 000   150 000 

Прогнозни 

оперативни 

приходи 

        

Прогнозни 

оперативни 

разходи  

     15 000 15 000 30 000 
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4. ЧАСТ ІV: ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

За целите на наблюдението и оценката на изпълнението на Стратегията е 

разработена система, включваща формите и начините за събиране на информация, 

индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по 

наблюдението и оценката. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението позволява 

осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за местно 

развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните мерки и 

проекти.  

1.1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство ще бъдат ангажирани общинския съвет, кмета на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество и др.  

Кметът на община Елена осъществява и инивиира дейнстите по наблюдението на 

изпълнението Стратегията.  

Предвидената система за мониторинг на изпълнението се състои от два основни 

компонента: 

 Изготвяне и представяне пред Общинския съвет на междинен доклад за 

изпълнение на Стратегията след изпълнение на пилотния проект, който ще 

бъде финансиран по ФМ на ЕИП 

 Изготвяне и представяне пред Общинския съвет на окончателен доклад за 

изпълнението на стратегията през 2028 г. 

За реализацията на двата основни компонента на системата за мониторинг се 

предвижда използването на „смесен“ мониторинг, а именно: осъществяване на вътрешен 

мониторинг от екипа на община Елена с цел проследяване на напредъка и изготвяне на 

доклади за изпълнение на Стратегията.  

Стратегията подлежи на актуализация от страна на Община Елена в периода на 

изпълнението й.  

За подготовката на доклади за изпълнение на Стратегията, могат да бъдат 

използвани следните източници на информация (посочването не е изчерпателно): 

 Отчети за изпълнението на политики на община Елена 

 Годишни отчети за приходите и разходите на община Елена 

 Информация за реализирани инициативи, мерки и проекти, заложени в 

Стратегията от страна на частни инвеститори и предприемачи 

 Отчети на Местната инициативна група, вкл. информация за одобрени за 

финансиране проекти и списъци с отхвърлени проекти, с посочена ясна 

аргументация за това  
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 Данни от НСИ във връзка с ръст на приходите от продажби на нефинансовите 

предприятия в община Елена, вкл. анализ на брой нефинансови предприятия и 

данни за инвестиции в НИРД 

 Отчет за дейността на Центъра за професионална подкрепа към община Елена 

 Анкетни проучвания сред бизнеса за установяване на конкретни нужди и 

нагласи и др.  

1.2. КОНКРЕТНИ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 

ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ (МЕРКИТЕ/ПРОЕКТИТЕ) 

Дейностите, свързани с наблюдение и оценка представляват конкретните действия 

(мерки), чрез които ще бъдат постигнати определените стратегически цели и съответните 

им приоритети. Ето защо, при формулирането на индикаторите е приложен подходът 

SMART, а именно: 

 S (Specific) – Специфични – индикаторите са ясни и определими 

 M (Measurable) – Измерими – постигнатите резултати са измерими в 

количествено и качествено отношение 

 A (Attainable) – Постижими – заложените индикатори са възможни за 

постигане 

 R (Realistic) – Реалистични – има голяма степен на вероятност индикаторите да 

бъдат постигнати 

 T (Timely) – Навременни – индикаторите могат да бъдат изпълнени в рамките 

на времевия срок за изпълнение на Стратегията, а именно: до края на 2027 г.  

Системата от индикатори е подбрана така, че индикаторите да дадат възможност за 

измерване на реализирания напредък, продукти и резултати на ниво приоритети и 

мерки/проекти. Поради това системата от индикатори е предвидено да съдържа следните 

типове индикатори:  

• Индикатори за продукт  

• Индикатори за резултат  

Предвид средносрочния характер на Стратегията са заложени само целеви стойности. 

Качеството на индикаторите е анализирано чрез SMART тест.   

За всеки приоритет са дефинирани индикатори за резултат, чрез които се цели да се 

получи информация за постигане на целите на приоритетите. Отделно са заложени 

индикатори за продукт, които да дадат представа за изпълнението на основните заложени 

мерки.  

Предложеният набор от индикатори по приоритетите на Стратегията е представен в 

Таблица 6 Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението.  
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Таблица 6 Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект Индикатори Описание – вид на индикатора /за 

продукт/резултат/, мерна единица, 

източници на информация 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1. Създаване и развитие на ефективни партньорства на местно ниво 

Приоритет №1.1. Създаване на местни браншови организации 

Действие (мярка/проект) №1.1.1. Насърчаване на създаването на 

местни браншови организации 

 Създаден съвещателен орган към 

община Елена 

 

 Брой създадени брашнови 

организации 

 

 Брой създадени интегрирани 

туристически услуги 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

2 бр. Източник на информация: 

Туристически информационен център  

Действие (мярка/проект) №1.1.2. Създаване на земеделски пазар  Създаден земеделски пазар  Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

Приоритет №1.2. Разработване и промотиране на местни стандарти и етикети за качество с регионална насоченост в областта на туризма  

Действие (мярка/проект) №1.2.1. Разработване на средносрочна 

стратегия за развитие на туристическия продукт в община Елена с 

времеви хоризонт 2023-2027 г. 

 Разработена средносрочна стратегия 

за развитие на туристическия продукт 

в община Елена 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

Действие (мярка/проект) №1.2.2. Насърчаване на разработването на 

екотуристически продукти и промотиране на стандарт(и) / етикети(и) 

за качество и регионален произход 

 Разработени екотуристически 

продукти и промотиране на 

стандарт(и) / етикети(и) за качество и 

регионален произход 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена; браншови организации, Ротари 

клуб - Елена 

Действие (мярка/проект) № 1.2.3. 

Създаване на интернет магазин за предлагане на местните стоки и 

услуги 

 Създаден интернет магазин за 

продажби на местни стоки и услуги 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

Действие (мярка/проект) № 1.2.4. Модернизация на инфраструктурата 

на културното и природното наследство 

 Брой модернизирани обекти на 

културното и природното наследство 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 
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Елена 

Действие (мярка/проект) № 1.2.5. Създаване и промотиране на 

комбинирани туристически услуги и маршрути 

 Брой създадени комбинирани 

туристически услуги и маршрути 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

2 бр. Източник на информация: община 

Елена 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №2. Насърчаване на местното предприемачество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост  

Приоритет №2.1. Осигуряване на възможности за повишаване на местното предприемачество в сектора на селското стопанство  

Действие (мярка/проект) №2.1.1. Създаване на Център за подкрепа на 

стартиращ бизнес 

 Създаден център за подкрепа на 

стартиращ бизнес 

 

 Новосъздадени нефинансови 

предприятия 

 

 Лица, подкрепени за 

стартиране/повишаване на 

икономическата активност 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

25 бр. Източник на информация: община 

Елена, Център за подкрепа на стартиращ 

бизнес  

Действие (мярка/проект) №2.1.2. Разработване на Стратегия за 

стимулиране на местното предприемачество чрез предоставяне за 

безвъзмездно ползване на общински земеделски земи и пасища 

 Разработена стратегия за 

стимулиране на местното 

предприемачество чрез предоставяне 

за безвъзмездно ползване на 

общински земеделски земи и пасища 

 Брой новосъздадени малки и дребни 

селски и животновъдни стопанства 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

1 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 

 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

5 бр. Източник на информация: община 

Елена 

Действие (мярка/проект) № 2.1.3. Подкрепа за стартиране на собствен 

бизнес в селското стопанство и туристическата анимация 

 Брой новосъздадени малки и дребни 

селски и животновъдни стопанства 

  
 Брой новообучени туристически 

аниматори/екскурзоводи 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

5 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

10 бр. Източник на информация: община 

Елена 

Приоритет №2.2. Създаване на предпоставки за повишаване на дела на използваните местни суровини от предприятията в хранително-вкусовата 
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промишленост в община Елена 

Действие (мярка/проект) №2.2.1. Организиране и провеждане на 

местни инициативни срещи между бизнеса и малки производители на 

продукти за хранително-вкусовата промишленост 

 Брой организирани срещи 

 

 

 

 Повишен дял на новосъздадените 

нефинансови предприятия 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

10 бр. Източник на информация: община 

Елена, Ротари клуб – Елена 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

5 бр. Източник на информация: община 

Елена 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №3. Стимулиране развитието наа местните човешки ресурси 

Приоритет №3.1. Създаване на възможности за повишаване на квалификацията на работната ръка в община Елена 

Действие (мярка/проект) №3.1.1. Създаване на професионални 

паралелки / Център за професионално обучение с цел осигуряване на 

квалифицирана работна ръка 

 Брой създадени професионални 

паралелки 

 

 Брой обучени лица 

 

 Намаляване на дела на трайно 

безработните лица 

 Индикатор за продукт. Целева стойност: 

2 бр. Източник на информация: община 

Елена 

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

30 бр. Източник на информация: община 

Елена, СУ „Иван Николов Момчилов“  

 Индикатор за резултат. Целева стойност: 

5%. Източник на информация: община 

Елена, ТД „Бюро по труда“, гр. Елена 
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5. ЧАСТ V: БИЗНЕС ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОТ ОБЩИНАТА ИДЕЙНА 

КОНЦЕПЦИЯ 

В Бизнес плана е направено подробно описание на представената идейна 

концепция на община Елена за реализация на проектна идея за създаване на Център за 

подкрепа на стартиращ бизнес в общината. Така посочената идея представлява бизнес 

ориентиран проект, разполагащ с потенциал за генериране на печалба, за който се очаква 

първоначалните инвестиции (или част от тях) да бъдат осигурени със средства от 

Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм в размер до 400 000 евро. 

Бизнес планът съдържа следните основни части: 

1. Резюме  

2. Описание на идеята  

3. Анализ на средата/пазара  

4. Маркетингов план  

5. План за управление  

6. Финансов план  

7. Оценка на риска и планиране на случайни събития  

Финансова информация като файлове на Excel (с инвестиционни и оперативни 

разходи и приходи, източници на финансиране, финансова устойчивост, прогноза за 

печалби и загуби, прогноза за паричния поток за следващия 5-годишен период с 

бюджетни предположения, основни финансови параметри – ВНВ и ННС, и т.н.) е 

приложена като приложение към настоящата Стратегия.  

5.1.  РЕЗЮМЕ  

 Кратко описание на идеята 

Проектната идея е свързана със създаване на Център за подкрепа на стартиращ 

бизнес в община Елена, с цел повишаване на икономическата активност и 

предотвратяване на трудовата миграция. Центърът ще бъде разположен в сградата на 

старата пожарна в гр. Елена. Предвижда се осъществяване на дейности по текущ ремонт и 

оборудване на помещенията за Центъра.  

Центърът ще осъществява своята дейност чрез пакет от мерки, насочени към 

представителите на вече работещия бизнес, както и такива, които стартират такъв на 

територията на община Елена в различни икономически сектори, като селско стопанство, 

преработваща промишленост (вкл. хранително-вкусова) и туризъм (в т.ч. хотелиерство и 

ресторантьорство и туристическа анимация).  

Центърът ще работи в двете основни направления – маркетинг на продуктите и 

услугите и изграждане на капацитет за повишаване на конкурентоспособността на 

местния бизнес. За постигане на тези цели, в центъра ще бъдат назначени двама 

служители на постоянни трудови договори, които ще изпълняват менторски и 

координационни функции – по един служител за всяко от двете направления.  
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Обединявайки работата в двете основи направления, Центърът за стартиращ бизнес 

ще удовлетворява следните нужди на целевите групи:  

 Осигуряване на консултативна експертна помощ във връзка с разширяване на 

съществуващ бизнес или стартиране на нов бизнес в община Елена; 

 Осигуряване на менторска подкрепа при реализация на икономически инициативи, 

включително маркетингови и рекламни дейности; 

 Повишаване на квалификацията на работещите в местните нефинансови 

предприятия, включително подобряване на бизнес средата в община Елена; 

 Осигуряване на възможности за директни продажби и маркетинг на продуктите и 

услугите на малките предприятия в община Елена.  

Основен акцент в работата на центъра е създаването и развитието на интегриран 

софтуерен продукт, който ще съчетава в себе си онлайн магазин за директна продажба на 

традиционни стоки и услуги, платформа за маркетинг и реклама и инструмент за 

заявяване на консултации от страна на потребители на услуги.  

 Основни цели 

Основните цели на проектната идея са свързани със следното: 

- Повишаване на дела на икономически активните лица в община Елена; 

- Намаляване на миграцията по икономически причини.  

Специфичните цели на проектната идея са свързани със следното: 

- Създаване на възможности за подкрепа на стартиращ бизнес в община Елена; 

- Повишаване на дела на икономически активните лица на територията на община 

Елена; 

- Разширяване на възможностите за директни продажби и маркетинг на 

традиционните местни продукти и услуги; 

- Създаване и налагане на „Електронната борса на традиционни продукти и услуги 

от Еленския балкан“ сред водещите инструменти за директни продажби; 

- Създаваане на предпоставки за разработване и промотиране на общи 

стандарт(и)/етикет(и) за качество и регионален произход на произвежданата 

продукция от предприятията в хранително-вкусовия сектор в община Елена. 

В средносрочен план, реализацията на проектната идея се очаква да доведе до 

повишаване на дела на икономически активните лица на територията на община Елена и 

до разширяване на възможностите за директни продажби и маркетинг на традиционните 

местни продукти и услуги. Косвен ефект от повишаването на дела на икономически 

активните лица е създаването на възможност за осигуряване на суровини от местен 

произход за големите предприятия от хранително-вкусовата промишленост в община 

Елена. 

В дългосрочен план, реализацията на проектната идея ще доведе до налагането на 

„Електронната борса на традиционни продукти и услуги от Еленския балкан“ сред 

водещите инструменти за директни продажби и ще създаде предпоставки за разработване 

и промотиране на общи стандарт(и)/етикет(и) за качество и регионален произход на 

произвежданата продукция от предприятията в хранително-вкусовия сектор. 

 Описание на продуктите/услугите, които ще се предоставят 
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Центърът за подкрепа на стартиращ бизнес ще предоставя подкрепа в две основни 

направления: 

- Направление „Маркетинг“, което включва основно създаване и налагане на 

електронен магазин за специфични и уникални местни продукти и услуги, както 

и платформа за дигитална реклама. В допълнение на това, в рамките на проекта 

ще се осигури възможност за изполване на хладилен и пътнически бус.  

- Направление „Изграждане на капацитет“, което включва основно провеждане 

на регулярни обучителни семинари в различните производствени направления, 

които имат водеща роля при определяне на икономическия профил на община 

Елена (в т.ч. земеделие, животновъдство, мляко и месо- преработка и 

производство на хранителни продукти, туризъм, овощарство и др.). 

Центърът за подкрепа на стартиращ бизнес ще предоставя следните услуги и 

продукти на целевите групи: 

- Осигуряване на консултативна експертна помощ във връзка с разширяване на 

съществуващ бизнес или стартиране на нов бизнес в община Елена, чрез 

консултации и експертна подкрепа за създаване на нови или разширяване на 

съществуващи нефинансови предприятия в община Елена;  

- Осигуряване на менторска подкрепа при реализация на икономически 

инициативи, включително маркетингови и рекламни дейности, чрез 

консултации и експертна подкрепа за създаване на нови или разширяване на 

съществуващи нефинансови предприятия в община Елена, както и чрез 

организация и провеждане на партньорски срещи, чиито домакин ще бъде 

Ротари клуб – Елена, и чиято основна цел ще бъде обмен на опит ноу-хау и 

менторство с цел повишаване на икономическата активност на стартиращите 

предприятия от различни икономически сектори в община Елена;  

- Повишаване на квалификацията на работещите в местните нефинансови 

предприятия, включително подобряване на бизнес средата в община Елена, чрез 

организация и провеждане на обучения и семинари и подкрепа на местния 

бизнес за участие в търговски изложения и борси в цялата страна; 

- Осигуряване на възможности за директни продажби и маркетинг на продуктите 

и услугите на малките предприятия в община Елена чрез разработване и 

внедряване на електронен магазин и предоставяне на възможности местния 

бизнес да предлага своите стоки и услуги чрез онлайн магазина. 

- Осигуряване на възможности за използване на хладилен бус за целите на 

логистичното обезпечаване на работата на електронния магазин и участието в 

различни изложения.  

- Осигуряване на възможност за използване на пътнически бус за целите на 

пилотна туристическо-дегостационна обиколка и други прояви от подобен 

характер.  

 Дефиниране на пазара – потенциални потребители на продуктите/услугите 

Проектната идея е разработена въз основа на идентифицираните нужди, свързани с 

маркетинг и изграждане на капацитет, които декларираха представителите на следните 

икономически сектори в община Елена: 

- Сектор „Селско стопанство“ и по-конкретно растениевъдство и животновъдство 

- Сектори „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“  

- Сектор „Туристическа агентска и операторска дейност“ 
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- Сектор „Производство на хранителни продукти“ 

В резултат на това, като потенциални потребители на продуктите и услугите на 

Центъра са идентифицирани представителите на съществуващите нефинансови 

предприятия от описаните по-горе икономически сектори в община Елена, както и лица, 

стартиращи собствени бизнес в някои от тези сектори. Поради обстоятелството, че голяма 

част от съществуващите малки нефинансови предприятия, основно от сектора на селското 

стопанство, както и лицата, стартиращи собствен бизнес, са представители на уязвими 

групи (основно население от ромски произход), при разработване на проектната идея и 

определяне на целевите й групи, не се прави разграничение между представители на 

етнически и религиозни общности в община Елена.  

 Организационни и оперативни нужди на общината за реализация на идеята 

За реализация на проектната идея и бизнес плана, община Елена следва да 

осъществи следните организационни и оперативни действия и нужди: 

- Подготовка и съгласуване на техническа документация и количествено-стойностна 

сметка за реализация на дейностите по текущ ремонт на сградата по реда на Закона 

за устройство на територията и Закона за културното наследство. Дейността може 

да бъде реализирана с вътрешен за община Елена ресурс. 

- Подготовка на техническа спецификация за доставка на оборудване за Центъра за 

подкрепа за стартиращ бизнес. Дейността може да бъде реализирана с вътрешен за 

община Елена ресурс. 

- Подготовка и съгласуване на техническа спецификация за разработване и 

внедряване на специализиран софтуерен продукт по реда на Закона за 

електронното управление. За изпълнение на дейността, община Елена не разполага 

с достатъчен вътрешен ресурс, поради което се препоръчва възлагането на 

дейността на външен изпълнител.  

- Подготока и приемане от общинския съвет – Елена на Споразумение за създаване 

на Организация с нестопанска цел в обществена полза - „Център за стартиращ 

бизнес“, съгласно чл. 61, ал. 2, б „г“ от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Дейността може да бъде реализирана с вътрешен за 

община Елена ресурс. 

- Подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки за възлагане на 

дейностите по текущ ремонт, доставка на оборудване, подготовка на техническа 

спецификация за разработване на софтуерния продукт, както и за неговото 

същинско разработване и внедряване. Дейността може да бъде реализирана с 

вътрешен за община Елена ресурс.  

- Провеждане на конкурси за избор на членове на външното консултативно звено и 

за назначаване на двама служители на постоянни трудови договори. Дейността ще 

се осъществи със съвместните услиля на община Елена и партньора по проекта – 

Ротари клуб – Елена.  

 Финансови средства, необходими за реализация на идеята 
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Финансовите средства, необходими за реализация на инвестицията са в размер на 

799 442,50 лв. с ДДС. В случай, схемата на ФМ ЕИП е изцяло в режим “de minimis”, 

общината не би могла да осигури значителния собствен принос. В този случай, е 

целесъобразно, основните дейности на проекта да бъдат включени в два отделни проекта, 

с бенефициенти както община Елена, така и Ротари клуб – Елена. 

 Представяне на основните рискове, които е възможно да настъпят  

Реализацията на бизнес плана може да бъде застрашена на всеки етап от работата. 

Във връзка с това, е направен анализ на риска, като са разгледани и обособени в групи, 

рисковете, които могат да настъпят на етап подготовка на проектно предложение за 

реализация на бизнес плана и рискове и заплахи, които могат да се проявят по време на 

реализацията на бизнес плана.  

Основните идентифицирани рискове и случайни събития са групирани в следните 

групи, без оглед на времевия период, в който могат да бъдат регистрирани:   

 1. Група рискове: Управленски и организационни рискове:  

- Риск 1.1: Промяна в ръководството на община Елена и спиране на работата по 

реализация на бизнес плана от новото ръководство; 

- Риск 1.2: Липса на интерес у партньорите за реализация на бизнес плана; 

- Риск 1.3: Липса или слаб интерес у целевите групи от реализацията на бизнес 

плана.  

 2. Група рискове: Финансови рискове:  

- Риск 2.1: Недостатъчни финансови средства за реализация на бизнес плана; 

- Риск 2.2: Значително оскъпяване на продуктите и услугите в периода от 

разработване на бизнес плана до неговата същинска реализация.  

 3. Група рискове: Времеви рискове: 

- Риск 3.1: Забавяне в процеса по подготовка на проектно предложение за 

финансиране на дейностите в бизнес плана; 

- Риск 3.2: Забавяне при реализацията и същинското изпълнение на бизнес плана 

след одобрено финансиране. 

 4. Група рискове: Правно-нормативни: 

- Риск 4.1: Промяна в законодателната рамка за изпълнение на дейности от бизнес 

плана.  

За разработване на Плана за управление на риска е приложена матрица за оценка и 

класифициране на идентифицираните рискове. Оценката на риска е представена в т. 5.7. 

Оценка на риска и планиране на случайни събития.  

5.2. ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА  

Следващата част представя подробно описание на представената от общината и 

партньора Ротари клуб - Елена идейна концепция и проектна идея, обосновка за 

необходимостта от реализацията им, планираните продукти/услуги, потенциални клиенти, 

пазарен интерес, достъп до клиенти и доставчици, маркетингови техники.  

Проектът ще се разлизира чрез пет последователни дейности, както следва: 
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- Дейност 1 „Ремонт и оборудване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес“ – 

ремонт и оборудване на помещения в сградата на старата пожарна в гр. Елена; 

- Дейност 2 „Сформиране на екип за изпълнение на целите на Центъра“ – вътрешен 

(две постоянни работни места) и външен екип (външно консултативно звено); 

- Дейност 3 „Изпълнение на мерки в направление „Маркетинг“ – създаване и 

налагане на електронен магазин за специфични и уникални местни продукти и услуги, 

както и платформа за дигитална реклама. Центъра ще взема активно участие и ще 

подкрепя организацията на цялата гама от културни, търговски, туристически и др. 

мероприятия в календара на община Елена, свързани с предлагането на традиционни 

местни продукти. За целите на логистичното обезпечаване на работата на електронния 

магазин, ще бъде закупен един хладилен бус. В допълнение на това, инициативите в 

направление „Маркетинг“ включват закупуване на един пътнически бус, с който ще се 

осъществи една пилотна туристическо-дегустационна обиколка, и който след това ще се 

използва за превоз на туристи в община Елена; 

- Дейност 4 „Изпълнение на мерки в направление „Изграждане на капацитет“ - 

провеждане на регулярни обучителни семинари в различните производствени 

направления, които имат водеща роля при определяне на икономическия профил на 

община Елена (в т.ч. земеделие, животновъдство, мляко и месо- преработка и 

производство на хранителни продукти, туризъм, овощарство и др.). Дейностите по това 

направление ще се реализират чрез Годишна програма, която ще се планира съвместно с 

представители на местния бизнес, община Елена и партньора Ротари клуб – Елена след 

идентифициране на специфичните местни нужди и дадености.  

- Дейност 5 „Публичност“  - откриващо и закриващо събитие за популяризация на 

проекта; публикации в медиите, разработване на рекламни материали и др.  

За изпълнение на дейностите по проекта ще бъде сформиран екип от експерти, със 

следния състав: 

- Ръководител на проекта, осигурен от община Елена; 

- Координатор на дейностите на водещия партньор, осигурен от община Елена; 

- Координатор на дейностите за партньора Ротари клуб – Елена, осигурен от Ротари 

клуб – Елена; 

- Счетоводител на проекта, осигурен от община Елена; 

- Експерт Юрист на проекта, осигурен от община Елена.  

Подробно представяне на дейностите е направено в следващата част от 

настоящия раздел: 

Проектната идея на община Елена и партньора Ротари клуб - Елена предвижда 

създаване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес в община Елена. Центърът ще 

осъществява своята дейност чрез пакет от мерки, насочени към представителите на вече 

работещия бизнес, както и такива, които стартират такъв на територията на община Елена 

в различни икономически сектори, като селско стопанство, животновъдство, 

преработваща промишленост (вкл. хранително-вкусова) и туризъм (в т.ч. хотелиерство и 

ресторантьорство и туристическа анимация).  
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Проектната идея кореспондира от една страна с предоставената и одобрена от 

община Елена концепция за развитие, а от друга с резултатите от проведените емпирични 

и кабинетни проучвания, които установиха нуждата на местния бизнес от специализирана 

подкрепа в две основни направления: маркетинг на продуктите и услугите и изграждане 

на капацитет за повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес. Проектната 

идея е в пълно съответствие и с идентифицирания ключов потенциал на територията, 

свързан с развитие на икономика, базирана на съществуващи природни ресурси и 

създаване и промотиране на местни стандарти за качество. 

Проектната концепция е разработена въз основа на идентифицираните нужди, 

свързани с маркетинга и изграждане на капацитет, които декларираха представителите на 

следните икономически сектори в община Елена: 

- Сектор „Селско стопанство“ и по-конкретно растениевъдство и животновъдство 

- Сектори „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“  

- Сектор „Туристическа агентска и операторска дейност“ 

- Сектор „Производство на хранителни продукти“ 

В резултат на това, като целеви групи на проекта са идентифицирани 

представителите на съществуващите нефинансови предприятия от описаните по-горе 

икономически сектори в община Елена, както и лица, стартиращи собствени бизнес в 

някои от тези сектори. Поради обстоятелството, че голяма част от съществуващите малки 

нефинансови предприятия, основно от сектора на селското стопанство, както и лицата, 

стартиращи собствен бизнес, са представители на уязвими групи (основно население от 

ромски произход), при разработване на проектната идея и определяне на целевите й 

групи, не се прави разграничение между представители на етнически и религиозни 

общности в община Елена. Нещо повече, конкретна експертна помощ ще бъде 

предоставяна с насоченост именно към подкрепа на уязвими групи, с цел създаване на 

заетост и предотвратяване на миграцията по икономически причини.  

Центърът за подкрепа на стартиращ бизнес ще се помещава в старата сграда на 

пожарната в град Елена. Сградата е публична общинска собственост (Акт за публична 

общинска собственост № 98/04.01.1997 г.). За ефективното функциониране на Центъра ще 

бъде извършен текущ ремонт на покрив, рехабилитация на вътрешни пространства и 

ремонт на санитарни помещения, както и реставрация на дървени елементи в интериора 

на сградата на втори етаж. Центърът ще бъде оборудван с два преносими компютъра, едно 

мултифункционално устройство и една мултимедия. Ще бъдат обособени две работни 

места, като за целта се закупят две бюра, два офис стола и пет посетителски стола. В 

центъра ще бъде оборудвана и една заседателна зала, за която по проекта ще се доставят 

една заседателна маса и 10 стола. 

Центърът ще работи в двете основни направления – маркетинг на продуктите и 

услугите и изграждане на капацитет за повишаване на конкурентоспособността на 

местния бизнес. За постигане на тези цели, в центъра ще бъдат назначени двама 

служители на постоянни трудови договори, които ще изпълняват менторски и 

координационни функции – по един служител за всяко от двете направления.  

Подкрепата, която ще осъществява Центърът за стартиращ бизнес в направление 

„Маркетинг“ включва създаване и налагане на електронен магазин за специфични и 

уникални местни продукти и услуги, както и платформа за дигитална реклама. За целите 

на логистичното обезпечаване на работата на електронния магазин, ще бъде закупен един 
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хладилен бус. Буса ще събира по график заявената през електронния магазин стока и ще я 

доставя до купувачите. Разходите за доставките ще бъдат поети от купувачите. 

Хладилният бус ще бъде предоставян срещу заплащане на представители на хранително-

вкусовата промишленост, за участие в изложения. В допълнение на това, инициативите в 

направление „Маркетинг“ включват закупуване на един пътнически бус, с който ще се 

осъществи една пилотна туристическо-дегустационна обиколка, и който след това ще се 

използва за превоз на туристи в община Елена. Пътническият бус ще бъде предоставян 

срещу заплащане на представителите на бизнеса в община Елена за реализация на 

различни техни инициативи като: туристически турове или организация на дегустации за 

туристите в общината. За обслужване на превозните средства ще бъде назначен един 

шофьор.  

Центърът ще взема активно участие и ще подкрепя организацията на цялата гама от 

културни, търговски, туристически и др. мероприятия в календара на община Елена, 

свързани с предлагането на традиционни местни продукти. При необходимост, 

служителите в Центъра ще оказват съдействие на местния бизнес за участие в търговски 

изложения и борси в цялата страна. Основната дейност в това направление ще бъде 

създаването на интегриран софтуерен продукт, който ще съчетава в себе си онлайн 

магазин за директна продажба на традиционни стоки и услуги, платформа за маркетинг и 

реклама и инструмент за заявяване на консултации от страна на потребители на услуги. За 

използване на възможностите, които дава електронният магазин, както и за маркетингови 

и рекламни дейности, потребителите ще заплащат годишна такса. За използване на 

инструмента за консултации, потребителите няма да заплащат такса. Разходите за 

възнаграждения на консултантите ще бъдат осигурявани от страна на Центъра (от 

бюджета на проектното предложение за периода на реализацията му и от приходите от 

дейността в периода след приключване на проекта).  

Към работата на Центъра ще бъдат привлечени и външни експерти, които ще 

сформират Външно консултативно звено за подпомагане на местния бизнес и 

стартиращите предприемачи. Членовете на Външното консултативно звено към Центъра 

ще бъдат подбрани в резултат от проведен конкурс, в които ще се приемат кандидатури по 

поставени предварителни изисквания за сфера на образование и професионален опит. 

Одобрените кандидатури ще бъдат включени в онлайн списък на Външното 

консултативно звено. Работата на външното консултативно звено ще бъде да предоставя 

консултации за потребителите на услугите на Центъра за стартиращ бизнес. За целта, 

всеки потребител, представител на бизнеса или физическо лице, планиращо стартиране на 

собствен бизнес на територията на община Елена, ще има възможност за подаване на 

онлайн заявка за консултация до Центъра. В резултат от обработката на заявката, 

Центърът ще определя подходящ консултант от Външното звено, който да проведе 

консултацията. За уреждане на трудово-правните отношения между Центъра и членовете 

на Външното консултативно звено ще бъдат прилагани разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите, като за всяка насочена към конкретния консултант заявка, ще 

се сключва отделен договор за услуга с определен брой консултантски дни и дневно 

възнаграждение.  

Подкрепата, която ще осъществява Центъра за стартиращ бизнес в направление 

„Изграждане на капацитет“ включва провеждане на регулярни обучителни семинари в 

различните производствени направления, които имат водеща роля при определяне на 

икономическия профил на община Елена (в т.ч. земеделие, животновъдство, мляко и месо- 
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преработка и производство на хранителни продукти, туризъм, овощарство и др.). 

Дейностите по това направление ще се реализират чрез Годишна програма, която ще се 

планира съвместно с представители на местния бизнес, община Елена и партньора Ротари 

клуб – Елена след идентифициране на специфичните местни нужди и дадености. В 

Годишната програма на направление „Изграждане на капацитет“ ще бъдат включвани 

курсове и теми като: нововъведения в нормативна и технологичната рамка, възможности 

за техническа и финансова подкрепа на бизнеса; курсове по предприемачество и 

стартиране на собствен бизнес, в т.ч. за уязвимите групи; обучения за повишаване на 

уменията и квалификациите на работещите във водещите местни производства; 

мероприятия за обмяна на опит и знания.  

В рамките на Годишната програма ще бъдат включени и нарочни партньорски 

срещи, чиито домакин ще бъде Ротари клуб – Елена, и чиято основна цел ще бъде обмен 

на опит ноу-хау и менторство с цел повишаване на икономическата активност на 

стартиращите предприятия от различни икономически сектори в община Елена.  

Обединявайки работата в двете основи направления, Центърът за стартиращ бизнес 

ще удовлетворява следните нужди на целевите групи:  

 Осигуряване на консултативна експертна помощ във връзка с разширяване на 

съществуващ бизнес или стартиране на нов бизнес в община Елена; 

 Осигуряване на менторска подкрепа при реализация на икономически инициативи, 

включително маркетингови и рекламни дейности; 

 Повишаване на квалификацията на работещите в местните нефинансови 

предприятия, включително подобряване на бизнес средата в община Елена; 

 Осигуряване на възможности за директни продажби и маркетинг на продуктите и 

услугите на малките предприятия в община Елена.  

Осигуряването на безвъзмездни консултации и обучения за маркетинг и 

изграждане на капацитет, както за работещия бизнес, така и за стартиращите 

предприемачи, съчетано с очакваните резултати от партньорските срещи, ще привлекат 

към работата на Центъра представители на бизнеса и физически лица, планиращи 

икономически инициативи, без оглед на техните възрастови, образователни или етнически 

характеристики. Това ще повиши делът на икономически активните лица в община Елена 

и ще доведе до намаляване на нивото на безработица и трудова миграция. В допълнение 

на това, възможностите за осъществяване на директен маркетинг и продажби на стоки и 

услуги чрез електронния магазин ще привлече представителите на малкия бизнес, който 

ще получи възможност да продава и рекламира стоките и услугите онлайн при значително 

по-малка инвестиция от тази да изгради и поддържа свой собствен електронен магазин.  

В средносрочен план, реализацията на проектната идея се очаква да доведе до 

повишаване на дела на икономически активните лица на територията на община Елена и 

до разширяване на възможностите за директни продажби и маркетинг на традиционните 

местни продукти и услуги. Косвен ефект от повишаването на дела на икономически 

активните лица е създаването на възможност за осигуряване на суровини от местен 

произход за големите предприятия от хранително-вкусовата промишленост в община 

Елена. 

В дългосрочен план, реализацията на проектната идея ще доведе до налагането на 

„Електронната борса на традиционни продукти и услуги от Еленския балкан“ сред 

водещите инструменти за директни продажби и ще създаде предпоставки за разработване 
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и промотиране на общи стандарт(и)/етикет(и) за качество и регионален произход на 

произвежданата продукция от предприятията в хранително-вкусовия сектор. 

5.3. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА/ПАЗАРА  

Проектната идея е насочена към създаване на Център за подкрепа на стартиращ 

бизнес в община Елена, с насоченост към секторите, предлагащи традиционни за 

общината продукти и услуги. На територията на община Елена до момента не 

осъществява дейност център/организация от подобен тип. Предвидените в проектната 

идея услуги, които ще предоставя Центъра, а именно: менторска подкрепа, консултации, 

обучения и партньорски срещи за споделяне на ноу-хау и повишаване на мотивацията за 

икономическа активност на потребителите на услуги на Центъра, нямат аналог и не се 

предоставят от други икономически субекти в община Елена. Разработването и 

реализацията на общ електронен магазин за директни продажби и маркетинг на продукти 

и услуги, също няма аналог на територията на община Елена. Съществуват няколко 

интернет магазина за директни продажби, сред които електронния магазин на "Мезета 

Трухчевата Къща" (https://mezeta.bg/about-us.html), който предлага традиционни месни 

специалитети, и който предлага продуктите си чрез няколко други онлайн платформи и 

„Деликатеси Велев“ – производител, който също предлага традиционни месни продукти 

чрез различни онлайн платформи за продажби. Другите големи предприятия от 

хранително-вкусовата промишленост в общината имат онлайн присъствие, но в неговия 

фокус не са директните продажби към потребителите, а по-скоро към големи търговци. 

Фрагментирано е и присъствието на електронни продажби на услуги в община Елена. 

Основно онлайн присъствие имат големите хотели и част от къщите за гости на 

територията на общината. Като изключим интернет страницата на Туристическия 

информационен център (http://visit.elena.bg/), в общината липсва единен информационен 

туристически портал, предлагащ едновременно информация и продажби на туристически 

услуги и продукти. В този смисъл, работата на Центъра и услугите, които той ще предлага 

на потребителите няма да имат конкуренция с доставчици на сходни услуги.  

Предвид обстоятелството, че работата и услугите, които ще предоставя Центъра за 

стартиращ бизнес няма да имат пряка конкуренция с други доставчици на сходни услуги в 

община Елена, както и възможностите, които Центърът ще предоставя, очакванията са да 

достигане на широк кръг потребители. Основните характеристики на пазара и 

потребителите на услугите на Центъра са свързани с представителите на малкия или 

стартиращ бизнес в община Елена, в т.ч. собственици на малки животновъдни или 

растениевъдни стопанства, както и домакинства, произвеждащи собствена продукция – 

месни и млечни деликатеси, мед, спиртни напитки (домашни вина и ракия); собственици 

на малки хотели или къщи за гости и туристически аниматори, включително екскурзоводи 

и планински водачи.  

Ефективността от работата на Центъра зависи както от вътрешните, така и от 

външните фактори, които по същество могат и представляват риск за реализация на 

целите. В следващата част от Бизнес плана е разгледан основния външен риск, който може 

да доведе до неефективност и непостигане на целите на Центъра. След анализ на 

външната среда, конкуренцията и потенциалния пазар, е изведен един основен външен 

риск, представляващ заплаха от висока степен, а именно: финансовата стабилност и 

деловата активност в страната. В условията на епидемията от Ковид-19, голяма част от 

икономическите сектори регистрират загуби, а стартирането на собствен бизнес не е сред 

https://mezeta.bg/about-us.html
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приоритетите на лицата в активна трудоспособна възраст. Ето защо, има вероятност 

Центърът да има трудности при работата си с новостартиращи предприемачи. Въпреки 

това обаче, отново в условията на епидемията от Ковид-19, онлайн продажбите на стоки и 

услуги бележат значителен ръст спрямо предходни периоди. Това обстоятелство, както и 

предвидената в проекта възможност всички производители и доставчици на услуги в 

община Елена да използват възможностите на разработения по проекта електронен 

магазин, ще смекчи влиянието на идентифицирания риск, свързан с финансовата 

стабилност и деловата активност в страната. Планираните маркетингови дейности, 

описани в т. 5.4 Маркетингов план също ще допринесат за смекчаване влиянието на риска 

чрез реализация на комплекс от мерки за стимулиране на предприемачеството и 

повишаване на икономическата активност на населението в община Елена.  

Центърът за подкрепа на стартиращ бизнес ще бъде създаден като Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза, съгласно чл. 61, ал. 5, б. „г“ от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. За целта, ще бъде подписано споразумение за 

сътрудничество между община Елена и Ротари клуб – Елена, което ще бъде одобрено от 

Общински съвет Елена. В споразумението за сътрудничество се определят: 

 страните по споразумението; 

 обхватът и предметът на споразумението; 

 целта на сътрудничеството; 

 формите на сътрудничество и видът на юридическото лице; 

 правата и задълженията на страните; 

 делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост 

и/или други форми на участие за постигане на общата цел; 

 правилата за конституиране, вземане на решения; 

 разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции за 

изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за неизпълнение, 

включително неустойки, срокът на споразумението и процедурите за 

прекратяването му - когато е приложимо 

Предвидените в проекта текущ ремонт и оборудване на помещенията не изискват 

специални разрешения, тъй като съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на 

територията за текущи ремонти на сгради, постройки, съоръжения и инсталации не се 

изисква разрешение за строеж. Въпреки това, за инвестицията е необходимо община 

Елена да възложи изготвяне на техническа документация и количествено-стойностна 

сметка, както и да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на 

изпълнител за осъществяване на планираните ремонтни дейности. Дейностите, свързани с 

текущ ремонт и оборудване не подлежат на съгласуване по ОВОС или от други 

компетентни органи. Единствено съгласуване на дейностите по текущ ремонт е 

необходимо от страна на главния архитект на община Елена. Процедурата по съгласуване 

е с обща продължителност от не повече от 30 календарни дни. В допълнение на това, 

предвид обстоятелството, че сградата е паметник на културата с категория „местно 

значение“, е необходимо заверка на графичните материали от намерението за намеса от 

регионалното звено по чл. 17, ал. 3 от Закона за културното наследство. Заверката на 

материалите се осъществява в срок до 4 месеца от внасянето на документите.  

На съгласуване по реда на Закона за електронното управление ще подлежи 

създаването и внедряването на онлайн платформата за електронна търговия, маркетинг и 

консултации. Съгласно Чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление председателят 
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на Държавната агенция „Електронно управление“ удостоверява съответствието на 

информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост и осъществява 

контрол върху административните органи за спазване на тези изисквания. За целта, 

община Елена ще подготви техническо задание за системата, което ще бъде изпратено, в 

едно с попълнени приложения, съгласно Закона за електронното управление, за 

съгласуване от Държавната агенция „Електронно управление“. Процедурата по 

съгласуване на техническите спецификации на системата е с прогнозна продължителност 

от около три месеца.  

5.4. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН  

Основните характеристики на продуктите и услугите, които ще предлага Центъра 

за стартиращ бизнес са следните: 

 Осигуряване на консултативна експертна помощ във връзка с разширяване на 

съществуващ бизнес или стартиране на нов бизнес в община Елена; 

 Осигуряване на менторска подкрепа при реализация на икономически инициативи, 

включително маркетингови и рекламни дейности; 

 Повишаване на квалификацията на работещите в местните нефинансови 

предприятия, включително подобряване на бизнес средата в община Елена; 

 Осигуряване на възможности за директни продажби и маркетинг на продуктите и 

услугите на малките предприятия в община Елена.  

Така дефинирани, услугите и продуктите на Центъра нямат аналог в община Елена, 

респ. не са обект на конкуренция от други субекти, предлагащи сходни продукти и услуги 

в общината. Предвид това, и следвайки основните принципи на изграждане на 

дистрибуторска мрежа и рекламна стратегия, следващата част от Маркетинговия план 

представя основните механизми за привличане на нови и създаване на траен интерес у 

вече привлечени потребители на услугите и продуктите на Центъра.  

Общата идея на термина „маркетинг“ е просто описана като принцип, според който 

човек трябва да осигури това, от което се нуждае пазарът, а не от това, което той самия 

има нужда. От маркетингова гледна точка, потребителите на услуги на Центъра за 

стартиращ бизнес ще идват там не заради добрата среда в него, а поради действителните 

ползи от тази среда. В тази връзка бъдещият Център трябва да разбере изискванията на 

потенциалните си потребители и да насочи политиките си към тяхното удовлетворяване. 

Ето защо, като отправни точки при изграждането на Маркетинговия план на Центъра за 

стартиращ бизнес трябва да се използва анализа на следните фактори: 

1.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  СА ТЕЗИ ,  КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ТЪРС ЕНЕТО :  

Съгласно съвременните маркетинг-подходи, важно е на първо място да се разбира 

поведението и желанията на клиентите (тези, които задават и определят търсенето). В тази 

връзка, като първа стъпка в разработването на маркетинговия план трябва да се изследват 

потенциалните потребители на услуги на Центъра и да се открие първопричината за 

техните притеснения и нужди.  

2.  РАЗБИРАНЕТО НА НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е  КЛЮЧЪТ КЪМ 

ЗАДОВОЛЯВАНЕТО ИМ :   
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Община Елена ще направи опит да привлече възможно най-голям брой 

представители на малкия и среден бизнес, както и физически лица с инвестиционни 

намерения към услугите, които ще предлага Центъра за стартиращ бизнес. За да постигне 

положителен резултат от тези усилия, общинската администрация, съвместно с 

партньорите от Ротари клуб – Елена, трябва да определи ясни приоритети и да създаде 

условия за постигане на взаимно печеливши решения за всички заинтересовани страни. За 

да се постигне това, трябва да се разберат изискванията на всички заинтересовани страни 

и целеви групи. Доброто познаване и разбиране на целевите групи са ключът към тяхното 

привличане и осигуряване на трайно ползване на услугите на Центъра, както и за 

увеличаване на техния брой.  

3. МАРКЕТИНГОВИ ПРОМЕНЛ ИВИ:  

При разработване и прилагане на Маркетинговия план са изследвани следните 

маркетингови променливи:  

Продукт: 

Какъв е продуктът, който предлага Центъра за стартиращ бизнес? Дали това е 

политиката, ползите от тази политика или произтичащата от това бизнес среда?  

Основните характеристики на продуктите и услугите, които ще предлага Центъра 

за стартиращ бизнес са описани в началото на настоящия раздел и се състоят от: 

 Осигуряване на консултативна експертна помощ във връзка с разширяване на 

съществуващ бизнес или стартиране на нов бизнес в община Елена; 

 Осигуряване на менторска подкрепа при реализация на икономически инициативи, 

включително маркетингови и рекламни дейности; 

 Повишаване на квалификацията на работещите в местните нефинансови 

предприятия, включително подобряване на бизнес средата в община Елена; 

 Осигуряване на възможности за директни продажби и маркетинг на продуктите и 

услугите на малките предприятия в община Елена.  

Ето защо, продуктът, който предлага Центъра не е самата политика, а 

произтичащата от нея бизнес среда.  

Позициониране: 

Позиционирането е свързано с това какво е възприятието на клиентите за продукта. 

За ефективно позициониране на услугите, които предлага Центъра, трябва обективно да се 

осъзнават настоящите силни страни и слаби страни, спрямо конкурентните му страни, и да 

се определи реалистична посока, към която общината трябва да се стреми, за да подобри 

драстично инвестиционната си среда в съзнанието на потребителите на услуги на Центъра 

за стартиращ бизнес.  

Важен инструмент за постигане на това е изграждането на добри партньорски 

взаимоотношения и организацията и провеждането на партньорските срещи за споделяне 

на ноу-хау и стимулиране на икономическата активност на икономически неактивните 

лица в общината.  

Целева аудитория: 
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Тъй като потребителите на услуги на Центъра не са еднакви, те трябва да бъдат 

категоризирани в различни сегменти. Те могат да бъдат разделени на групи по 

икономически сектори или ниво на икономическа активност. За да се достигне до всички 

целеви групи е важно Центърът да диверсифицира рекламната си стратегия, като използва 

различни техники и похвати за реклама по отношение на представителите на вече 

съществуващ бизнес и тези, които имат намерение да стартират такъв. Отделна 

диверсификация следва да бъде направена според икономическите сектори, в които 

Центърът предоставя подкрепа и консултантка помощ, както за съществуващия бизнес, 

така и за новостартиращите предприемачи.  

Обхват на разпространение: 

В маркетинговата терминология обхватът на разпространението е процесът и 

мястото, в което клиентите могат да закупят продукта. Под обхват на разпространение в 

настоящия случай ще се разбира разработения и внедрен електронен магазин, с функции 

за маркетинг и дигитална реклама и платформа за консултации, подкрепен от 

присъствието си на интернет страницата на община Елена и интернет страницата на 

Туристическия информационен център. В случая, подходящо е и разпространение на 

връзки към електронния магазин в други интернет портали за директни продажби на 

стоки и услуги.  

Обхват на комуникациите: 

Обхватът на комуникациите е как и къде се предоставя позициониране на целевата 

аудитория. Както бе отбелязано по-горе, потенциалните потребители на услуги на 

Центъра се състоят от различни групи. След като се определи целевата аудитория, 

Центърът трябва да разработи комуникационни програми, които да предават своето 

послание относно инвестиционната среда на всяка отделна целевата аудитория. За 

изпълнение на тази дейност голяма роля ще изиграе и Годишния план за работа на 

Центъра за стартиращ бизнес.  

В практиката се използват три типа техники за промоция, използвани от 

инвестиционните агенции, а именно (1) първични техники за изграждане на имидж; (2) 

техники за генериране на първична инвестиция; и (3) техники за инвестиционно 

обслужване. В настоящия случай, те трябва да се използват в Маркетинговия план за 

постигане на търсената ефективност. 

Таблица 7 Техники за насърчаване на потребителите 

ТЕХНИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  НА УСЛУГИ  

Първични техники за 

изграждане на имидж 

Техники за генериране на 

първична инвестиция 

Техники за инвестиционно 

обслужване 

• Обща реклама в медиите 

• Създаване и внедряване на 

онлайн магазина и 

платформата на 

консултации, които трябва 

да станат основен източник 

на информация за 

• Ангажиране на техники от 

директния маркетинг (поща, 

мейл, теле-кампания) 

• Провеждане специфични 

секторно-ориентирани 

мисии; 

• Осигуряване на конкретни 

консултантски услуги; 

• Услуги по обработка на 

заявления и 

разрешителни;  

• Предоставяне на 
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Предвид спецификата на продуктите и услугите, които ще предоставя центъра, 

тяхната всеобхватност и обстоятелството, че същите не се предлагат на пазара в община 

Елена и по същество нямат аналог и респ. конкуренция, Маркетинговият план е насочен 

към няколко основни инструмента, а именно:  

 Проактивен маркетинг, т.е. инициативата за привличане на потенциалните 

потребители на услугите да произлиза в лицето основно на Центъра за стартиращ 

бизнес; 

 Диференциран маркетинг, който означава да се работи активно и приоритетно за 

привличане на потребители на услуги, идентифицирани в рамките на годишните 

изследвания, свързани с подготовката на Годишния план за работа на Центъра; 

 Таргетиран маркетинг, което означава основните усилия по привличането на 

потребителите на услуги да се насочат в конкретен икономически сектор със 

съответния потенциал, за да могат тези усилия да бъдат действително ефективни; 

 Маркетинг на комбинираните инициативи на Центъра съвместно с партньора 

Ротари клуб – Елена, при които Центърът съблюдава за стратегическите интереси 

на община Елена като се стреми да включи в обезпечаването на тези интереси 

частната инициатива от страна на бизнеса. Това би позволило да се развие една 

важна синергия между двете групи интереси. Възможни са различни форми на 

частна инициатива: проучване на възможности за партньорства, проучване на 

външни пазари за разширяване на бизнес чрез търсене на допълнително 

финансиране, осъществяване на контакти с потенциални партньори, консултации 

за възможни партньорства и др. 

 Интерактивен маркетинг, който се изразява в дигиталното присъствие на Центъра 

във подходящи онлайн платформи като интернет сайта на община Елена, интернет 

сайта на Туристическия информационен център и други онлайн платформи за 

директни продажби.  

При формиране на цената на услугите, предоставяни от Центъра за стартиращ 

бизнес ще бъдат използвани пазарни цени за продажби на онлайн услуги и дигитална 

реклама, от които ще бъдат изключени разходите за закупуване на домейн и хостинг, 

както и разходите за оптимизация и годишна поддържка на интернет магазина, които ще 

бъдат разходи на Центъра. Разходи на Центъра за стартиращ бизнес ще бъдат и 

предоставяните консултации от страна на Външното консултативно звено. По отношение 

на планираните семинари и обучения, цените на услугите ще се определят съобразно 

пазарната стойност на съответното мероприятие, като в нея се включат разходите за 

лектори, зали, озвучаване, учебни материали, презентативна техника и кафе паузи. 

възможности, които 

предлага Центъра; 

• Участие в инвестиционни 

изложения; 

• Реклама в специфични 

секторно-ориентирани 

медии;  

• Провеждане на общи 

информационни семинари 

популяризиращи услугите 

на Центъра. 

• Провеждане на специфични 

секторно-ориентирани 

семинари; 

• Ангажиране със специфични 

за потенциалните 

потребители (съществуващ 

бизнес и потенциални 

стартиращи предприемачи) 

изследвания на пазара.   

слединвестиционни 

услуги и консултации, 

свързани с тях; 

• Осигуряване на 

надграждащи обучения; 

• Организация и 

провеждане на 

партньорски срещи.  
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Планираните по проекта партньорски срещи ще бъдат безвъзмездни за участниците, а 

разходите за кетъринг за срещите ще бъдат определени въз основа на пазарни цени.  

5.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

Водещ партньор и бенефициент по проекта ще е община Елена, с партньор Ротари 

клуб – Елена. Отношенията между партньорите на етап подаване на проектното 

предложение ще бъдат уредени чрез Партньорско споразумение, в което ще бъде 

направено описание на задълженията на всеки партньор за реализацията на проекта, ще 

бъде направено разпределение на финансовите средства и дейностите и ще бъдат 

посочени механизмите за уреждане на взаимоотношенията между партньорите след края 

на периода за изпълнение на проекта и при учредяването на дружеството с общинско 

участие.  

За реализацията на проекта, партньорите ще сформират интегриран екип от 

експерти със следните основни длъжности: 

- Ръководител на проекта, осигурен от община Елена; 

- Координатор на дейностите на водещия партньор, осигурен от община Елена; 

- Координатор на дейностите за партньора Ротари клуб – Елена, осигурен от Ротари 

клуб – Елена; 

- Счетоводител на проекта, осигурен от община Елена; 

- Експерт Юрист на проекта, осигурен от община Елена.  

След реализацията на основните дейности по проекта и създаването на Центъра за 

подкрепа на стартиращ бизнес, ще бъдат проведени конкурси за назначаване на двама 

експерти на постоянен трудов договор. Експертите следва да притежават образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ в някоя от следните професионални области: 

Социални, стопански и правни науки или Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

съгласно МПС № 125 за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионалните направления.  

Планира се и сформиране на външно консултативно звено с до 10 външни 

експерти, които ще осъществяват консултации на потребителите на услугите на Центъра, 

и които ще осъществяват своите задължения съгласно разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите. Представителите на външното консултативно звено следва да 

имат придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в някоя от следните 

професионални области: Социални, стопански и правни науки; Природни науки, 

математика и информатика; Технически науки или Аграрни науки и ветеринарна 

медицина, съгласно МПС № 125 за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления.  

Центърът за подкрепа на стартиращ бизнес ще бъде създаден като Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза, съгласно чл. 61, ал. 5, б. „г“ от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. За целта, ще бъде подписано споразумение за 

сътрудничество между община Елена и Ротари клуб – Елена, което ще бъде одобрено от 

Общински съвет Елена. 
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5.6. ФИНАНСОВ ПЛАН  

Тази част съдържа анализ на разходите и приходите/ползите, себестойност на 

продуктите/услугите, финансови потоци, прогнозна печалба, стратегия за финансова 

устойчивост. 

Планът обхваща срока, определен за изпълнение на мерките, заложени в 

одобрените концепции, а именно от 2022 г. до 2027 година. Финансовият анализ обхваща 

референтен период от 5 години след реализацията на проекта. Планът включва цялостна 

оценка на необходимите ресурси за реализация на концепцията.  

Финансовият план е представен в excel файл като приложение към бизнес плана. В 

текстовия файл са включени най-важните таблици и резултати от приложението в Excel, с 

обяснителни текстове и допълнителна информация като: допускания при изчисленията, в 

т.ч. при определяне на приходите и разходите, интерпретация на резултатите, изводи и 

друга информация, съобразно спецификата на бизнес плана. 

Общата стойност на инвестивията е в размер на 779 442,50 лв. с ДДС, от които 

разходи за първата година в размер на 571 780,83 лв. с ДДС и 207 661,67 лв. с ДДС за 

втората година. Основна част от инвестиционните разходи представляват разходите за 

текущ ремонт и придобиване на дълготрайни нематериали активи. Общо разходите за 

инвестицията изглеждат по следния начин:  

Таблица 8 Индикативни инвестиционни разходи по дейности 

РАЗХОДИ ЗА 

ПРОЕКТА В 

ЛЕВА (без 

ДДС) 

            

Дейност 1    Разходи 

Ремонт и оборудване на Център за подкрепа на стартиращ бизнес 

Кратко описание Вид разход Единица Брой 

единици 

Единична 

цена 

Общо 

Разходи за текущ ремонт Строително-

монтажни 

работи 

бр. 1 120,000.00 120,000.00 

Разходи за 

закупуване на 

преносими 

компютри 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 2 3,200.00 6,400.00 

Разходи за закупуване на 

мултуфукционално 

устройство 

Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 1 3,000.00 3,000.00 

Разходи за 

закупуване на 

мултимедия 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 1 3,000.00 3,000.00 

Разходи за 

закупуване на 

офис бюро 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 2 400.00 800.00 

Разходи за 

закупуване на 

офис стол 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 2 200.00 400.00 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

76 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Разходи за закупуване на 

посетителски столове 

Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 15 150.00 2,250.00 

Разходи за 

закупуване на 

заседателна 

маса 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

бр. 1 500.00 500.00 

Разходи за екип 

при изпълнение 

на дейност 1 

  Възнаграждения 

на екипа на 

проекта 

15% от 

общите 

допустими 

разходи за 

дейността 

1 20,452.50 20,452.50 

            0.00 

            0.00 

Общо разходи за Дейност 

1 

        156,802.50 

       

Дейност 2:    Разходи 

Сформиране на екип за изпълнение на целите на Центъра 

Кратко описание Вид разход Единица Брой 

единици 

Единична 

цена 

Общо 

Разходи за 

възнаграждения 

на екип на 

Центъра на 

постоянен 

трудов договор 

  Възнаграждения 

за друг персонал 

Месец 48 1,200.00 57,600.00 

Разходи за екип 

при 

изпълнението 

на дейност 2 

  Възнаграждения 

на екипа на 

проекта 

15% от 

общите 

допустими 

разходи за 

дейността 

1 8,640.00 8,640.00 

Общо разходи за Дейност 

2 

        66,240.00 

       

Дейност 3    Разходи 

Изпълнение на мерки в направление „Маркетинг“  

Кратко описание Вид разход Единица Брой 

единици 

Единична 

цена 

Общо 

Разходи за разработване 

техническа спецификация 

за създаване на  софтуерен 

продукт 

Услуги Бр. 1 15,000.00 15,000.00 

Разходи за 

закупуване на 

домейн и 

хостинг 

  Дълготрайни 

нематериални 

активи 

Бр. 1 300.00 300.00 

Разходи за 

разработване и 

внедряване на 

софруерен 

  Дълготрайни 

нематериални 

активи 

Бр. 1 130,000.00 130,000.00 
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продукт 

Разходи за 

обучение на 

персонала на 

Центъра за 

работа с 

разработения 

софтуерен 

продукт 

  Услуги Бр. 1 1,000.00 1,000.00 

Разходи за възнаграждения 

на екип - Външно 

консултативно звено 

Възнаграждения 

за друг персонал 

На ден 400 180.00 72,000.00 

Разходи за 

възнаграждения 

на шофьор 

  Възнаграждения 

за друг персонал 

Месец 30 1,000.00 30,000.00 

Разходи за 

закупуване на 

хладилен бус, 

вкл. брандиране 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

Бр. 1 30,000.00 30,000.00 

Разходи за 

закупуване на 

пътнически бус, 

вкл. брандиране 

  Оборудване и 

обзавеждане 

(ДМА) 

Бр. 1 30,000.00 30,000.00 

Разходи за екип 

при 

изпълнението 

на дейност 3 

  Възнаграждения 

на екипа на 

проекта 

15% от 

общите 

допустими 

разходи за 

дейността 

1 46,245.00 46,245.00 

Общо разходи за Дейност 

3 

        354,545.00 

Дейност 4   Разходи 

Изпълнение на мерки в 

направление 

„Изграждане на 

капацитет“ 

 

Кратко описание Вид разход Единица Брой 

единици 

Единична 

цена 

Общо 

Разходи за организация и 

провеждане на обучителни 

семинари 

Услуги Бр.  10 3,000.00 30,000.00 

Разходи за възнаграждения 

на лектори/гости 

Възнаграждения 

за друг персонал 

Бр.  10 500.00 5,000.00 

Разходи за организация и 

провеждане на 

партньорски срещи 

Услуги Бр.  20 2,000.00 40,000.00 

Разходи за екип при 

изпълнението на дейност 4 

Възнаграждения 

на екипа на 

проекта 

15% от 

общите 

допустими 

разходи за 

дейността 

1 11,250.00 11,250.00 

          0.00 
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Общо разходи за Дейност 

4 

        86,250.00 

Дейност 5   Разходи 

Публичност   

Кратко описание Вид разход Единица Брой 

единици 

Единична 

цена 

Общо 

Провеждане на 

стартираща и 

заключителна 

пресконференция 

Услуги бр. 2 1,000.00 2,000.00 

Разработване на рекламно-

информационни 

материали (листовки, 

брошури, банери, 

билбордове) 

Услуги бр. 1 20,000.00 20,000.00 

Публикации Услуги бр. 5 500.00 2,500.00 

Разходи за екип при 

изпълнението на дейност 5 

Възнаграждения 

на екипа на 

проекта 

15% от 

общите 

допустими 

разходи за 

дейността 

1 3,675.00 3,675.00 

Общо разходи за Дейност 

5 

        28,175.00 

 Приходите от реализацията на инвестицията идват основно от таксите, които ще 

бъдат заплащани от потребителите като месечен / годишен абонамент за използване на 

възможностите за онлайн маркетинг, реклама и търговия, които ще предоставя онлайн 

магазинът, както и от наемите на превозните средства, закупени по проекта. 

Допълнителни приходи ще бъдат генерирани от такси за участие в обучителни семинари. 

Прогнозните приходи от дейността на Центъра за подкрепа на стартиращ бизнес са 

представени в следващата таблица.  

Таблица 9 Индикативни приходи от дейността 

 I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

       

  Изпълнение и експлоатация (лева) 

  Изпълнени

е 

Изпълнени

е 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Оперативни 

приходи от 

проекта 

0 57,850 136,600 159,220 159,220 159,220 

ДДС 0 11,570 27,320 31,844 31,844 31,844 

Продукт/ 

услуга - 

годишен 

абонамент за 

наем на 0.00 56,250.00 135,000.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 
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онлайн 

магазин 

Брой 

потребители   30.00 30.00 35.00 35.00 35.00 

Брой месеци    1,875.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Продукт/ 

услуга - 

заплащане на 

такси за 

участие в 

обучения и 

семинари 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Брой 

потребители   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Такса семинари 

на ден   10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Продукт/услуг

а - наем на 

хладилен бус 0.00 300.00 300.00 360.00 360.00 360.00 

Брой дни   10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 

Такса на ден   30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Продукт/услуг

а - наем на 

пътнически 

бус 0.00 300.00 300.00 360.00 360.00 360.00 

Брой дни   10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 

Такса на ден   30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

 Разходите при експлоатацията на Центъра ще бъдат основно за възнаграждения, 

материали, консумативи и режийни разходи. 

Таблица 10 Индикативни разходи за дейността 

 II. ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 

       

  Изпълнение и експлоатация (лева) 

  Изпълнени

е 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

Експлоат

а 

ция 

  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Оперативни 

разходи по 

проекта 

0 59,400.00 150,300.00 168,300.00 168,300.00 168,300.00 

ДДС 0 360.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 

Разходи за 

персонал 0 57,600.00 133,200.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00 

Брой служители   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Средна брутна 

годишна заплата   13,200.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 
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Разходи за 

материали 0 1,800.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 

Продукт/ услуга - 

годишен 

абонамент за 

наем на онлайн 

магазин 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Брой единици 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Единична цена 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Продукт/ услуга - 

заплащане на 

такси за участие 

в обучения и 

семинари 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Брой единици 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Единична цена 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Продукт/услуга - 

наем на хостинг  0 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Брой единици 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Единична цена 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Разходи за 

външни експерти 0 18,000.00 54,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 

Брой служители 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Средно дневно 

възнаграждение   180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Общо 

консултантски дни 

за година   10.00 30.00 40.00 40.00 40.00 

Други разходи 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Брой единици 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Единична цена             

Годишни 

комунални и 

административн

и разходи 0 1,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

напр. месечна 

стойност - вода   50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

напр. месечна 

стойност - ел. 

енергия   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

напр. месечна 

стойност - наеми   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

напр. месечна 

стойност - 

консумативи   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Месечна стойност 

за други разходи 

(моля, посочете)      1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Други разходи:  

услуги, хонорари 0 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 
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и др. (моля, 

посочете) 

Охрана обект по 

Дейност 1     500.00 500.00 500.00 500.00 

Застраховки на 

оборудване по 

дейност 1     300.00 300.00 300.00 300.00 

Застраховки и 

винетки по 

дейност 3     1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Важен момент при реализацията на проекта е, че активите, предмет на 

инвестицията имат дълъг полезен живот и генерират остатъчна стойност от инвестицията, 

въпреки че, нематериалните активи по проекта имат полезен живот само две години. 

Следващата таблица показва остатъчната стойност по амортизационен план.  

Таблица 11 Амортизационен план 

  III. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

   Изпълнение и експлоатация (лева) 

 година 1 2 3 4 5 6 

СМР - 

Дейност 1 

Начална 

стойност 

120,000           

Норма на 

амортизация 

(%) 

4%           

Годишна 

амортизация 

  

4800 4800 4800 4800 4800 

Натрупана 

амортизация 

  

4800 9600 14400 19200 24000 

Остатъчна 

стойност 

  

115200 110400 105600 100800 96000 

Оборудване 

и 

обзавеждане 

- Дейност 1 

Начална 

стойност 

3,950           

Норма на 

амортизация 

(%) 

14%           

Годишна 

амортизация 

  

564 564 564 564 564 

Натрупана 

амортизация 

  

564 1129 1693 2257 2821 

Остатъчна 

стойност 

  

3386 2821 2257 1693 1129 

Други 

амортизуеми 

активи - 

Дейност 1 

Начална 

стойност 

12,400           

Норма на 

амортизация 

(%) 

50%           

Годишна 

амортизация 

  

6200 6200 0 0 0 

Натрупана   6200 12400 0 0 0 
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амортизация 

Остатъчна 

стойност 

  

6200 0 0 0 0 

Други 

амортизуеми 

активи - 

Дейност 3 

Начална 

стойност 

130,200           

Норма на 

амортизация 

(%) 

50%           

Годишна 

амортизация 

  

65100 65100 0 0 0 

Натрупана 

амортизация 

  

65100 130200 0 0 0 

Остатъчна 

стойност 

  

65100 0 0 0 0 

Други 

амортизуеми 

активи - 

Дейност 3 

Начална 

стойност 

60,000           

Норма на 

амортизация 

(%) 

25%           

Годишна 

амортизация 

  

15000 15000 15000 15000 0 

Натрупана 

амортизация 

  

15000 30000 45000 60000 0 

Остатъчна 

стойност 

  

45000 30000 15000 0 0 

  ОБЩО 

амортизация 

0 91664 91664 20364 20364 5364 

  Остатъчна 

стойност на 

инвестицията  

0 234886 143221 122857 102493 97129 

Финансовият анализ на инвестицията показва, че проектът не генерира нетни 

приходи и не би бил осъществим без финансовата подкрепа по програмата. Нетната 

настояща стойност на проекта е – 599 300,52 лв. с ДДС, а финансовата вътрешна норма на 

възвращаемост е – 30,07 %. 

Стратегия за финансова устойчивост (т.е. трайността на проекта след 

крайния срок за изпълнение и генериране на положителни нетни парични потоци на 

годишна база в дългосрочен план) 

Въз основа на анализа на прогнозните приходи и разходи при експлоатацията на 

проекта, може да се направи заключението, че Центърът за подкрепа на стартиращ бизнес 

ще генерира положителни нетни парични потоци и ще изпълнява показателите за 

финансова устойчивост, т.е. инвестицията би могла да се замоиздържа в дългосрочен 

план. Финансовата устойчивост на проекта, както и паричните потоци за референтния 

период са представени в следващата таблица.  

Таблица 12 Парични потоци 

ПАРИЧЕН ПОТОК - Финансова устойчивост 

  Изпълнение и експлоатация (лева) 
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Изпълне 

ние 

Изпълне 

ние 

Експлоа 

тация 

Експлоа 

тация 

Експлоа 

тация 

Експлоа 

тация 

  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Общо финансови 

източници 

571,780.83 207,661.67         

Общо 

оперативни 

приходи 

0.00 69,420.00 163,920.00 191,064.00 191,064.00 191,064.00 

Остатъчна 

стойност 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ОБЩО 

ВХОДЯЩ 

ПАРИЧЕН 

ПОТОК 

571,780.83 277,081.67 163,920.00 191,064.00 191,064.00 191,064.00 

Общо 

инвестиционни 

разходи 

-

571,780.83 

-

207,661.67 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Общо 

оперативни 

разходи  

0.00 -59,760.00 -

153,720.00 

-

171,720.00 

-

171,720.00 

-171,720.00 

ОБЩ 

ИЗХОДЯЩ 

ПАРИЧЕН 

ПОТОК 

-

571,780.83 

-

267,421.67 

-

153,720.00 

-

171,720.00 

-

171,720.00 

-171,720.00 

Печалба 0.00 -82,004.29 -81,464.29 -1,020.29 -1,020.29 13,979.71 

НЕТЕН 

ПАРИЧЕН 

ПОТОК 

0.00 9,660.00 10,200.00 19,344.00 19,344.00 19,344.00 

АКУМУЛИРАН 

НЕТЕН 

ПАРИЧЕН 

ПОТОК 

0.00 9,660.00 19,860.00 39,204.00 58,548.00 77,892.00 

Цялостна оценка на необходимите ресурси за реализация на концепцията и 

възможни източници за финансиране 

Финансовите средства, необходими за реализация на инвестицията са в размер на 

779 442,50 лв. с ДДС. В случай, схемата на ФМ ЕИП е изцяло в режим “de minimis”, 

общината не би могла да осигури значителния собствен принос. В този случай, е 

целесъобразно, основните дейности на проекта да бъдат включени в два отделни проекта, 

с бенефициенти както община Елена, така и Ротари клуб – Елена. При подобен сценарий, 

община Елена би могла да кандидатства за изпълнение на текущ ремонт, оборудване и 

провеждане на обучителни семинари, а Ротари клуб – Елена да бъде бенефициент на 

проекта за създаване на софтуерния продукт (онлайн магазин) и платформата за 

консултации чрез Външното консултативно звено.  

5.7. ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАНИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ  

В настоящата част на Стратегията са представени основните идентифицирани 

рискове и случайни събития, които биха могли да имат негативно въздействие върху 

реализацията на бизнес плана. Направена е оценка на тяхното въздействие и вероятността 
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за настъпването им. Предложени са възможни мерки/действия за тяхното ограничаване, 

както и цялостен план за управление на риска. 

5.7.1. Рискове, свързани с изпълнението на бизнес плана 

Реализацията на бизнес плана може да бъде застрашена на всеки етап от работата. 

Във връзка с това, е направен анализ на риска, като са разгледани и обособени в групи, 

рисковете, които могат да настъпят на етап подготовка на проектно предложение за 

реализация на бизнес плана и рискове и заплахи, които могат да се проявят по време на 

реализацията на бизнес плана.  

Основните идентифицирани рискове и случайни събития са групирани в следните 

групи, без оглед на времевия период, в който могат да бъдат регистрирани:   

 1. Група рискове: Управленски и организационни рискове:  

- Риск 1.1: Промяна в ръководството на община Елена и спиране на работата по 

реализация на бизнес плана от новото ръководство; 

- Риск 1.2: Липса на интерес у партньорите за реализация на бизнес плана; 

- Риск 1.3: Липса или слаб интерес у целевите групи от реализацията на бизнес 

плана.  

 2. Група рискове: Финансови рискове:  

- Риск 2.1: Недостатъчни финансови средства за реализация на бизнес плана; 

- Риск 2.2: Значително оскъпяване на продуктите и услугите в периода от 

разработване на бизнес плана до неговата същинска реализация.  

 3. Група рискове: Времеви рискове: 

- Риск 3.1: Забавяне в процеса по подготовка на проектно предложение за 

финансиране на дейностите в бизнес плана; 

- Риск 3.2: Забавяне при реализацията и същинското изпълнение на бизнес плана 

след одобрено финансиране. 

 4. Група рискове: Правно-нормативни: 

- Риск 4.1: Промяна в законодателната рамка за изпълнение на дейности от бизнес 

плана.  

За разработване на Плана за управление на риска е приложена матрица за оценка и 

класифициране на идентифицираните рискове.  

Оценката на риска е извършена по петстепенна скала на базата на двуфакторен 

модел, където основните оценявани фактори са вероятността от настъпване на риска и 

тежестта на въздействието му, в случай че се реализира. 

Избраните показатели за скалиране на риска са P (вероятността от възникване) и V 

(тежест на ефекта), като показателите имат следния диапазон от стойности: 

 P(A) – 0.00-1.00 

 V(A) – 1 – 5  

Така стойността на риска се изразява в следната формула: R(A) = P(A)*V(A), която 

отразява съотношението между двете величини.  

Рисковете се класифицират в зависимост от рейтинга в четири основни групи:  

 рискове с нисък рейтинг (под 2 т.);  

 рискове със среден рейтинг (от 2 до 3.5 т.) 
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 рискове с висок рейтинг (от 3.5 до 5 точки) 

 

 

 

Фигура 15  Мартица за оценка на риска 

 

Въз основа на извършен анализ и оценка на риска е разработен План за управление 

на риска, който ще се актуализира своевременно през целия период на изпълнение на 

бизнес плана.  

Планът е представен в Таблица 3 SWOT анализ на община 



 

Проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 
 

86 

Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно 

развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански 

структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ 

и ДЗЗД "Евро Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи 

отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация. 

Таблица 13 План за управление на риска и съдържа: 

- Наименование на рисковете 

- Описание на рисковете и тяхното влияние 

- Степен на влияние  върху изпълнението – значително влияние, умерено 

влияние, ниско влияние 

- Вероятност от настъпване – висока, средна, ниска 

- Мерки за управление на рисковете и неутрализиране на негативните ефекти 
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Таблица 13 План за управление на риска 

Риск Описание Влияние Вероятност от 

настъпване 

Мерки за управление на рисковете и 

неутрализиране на негативните ефекти  

1. Група рискове: Управленски и организационни рискове 

Риск 1.1: Промяна в 

ръководството на община 

Елена и спиране на работата 

по реализация на бизнес 

плана от новото ръководство 

Рискът представлява 

възможността от промяна на 

ръководството на община Елена 

след провеждане на изборите за 

кмет и общински съветници. 

Голяма вероятно от отказ за 

реализация на бизнес плана ще 

има, в случай, че идеята за 

създаването на Центъра не бъде 

„припозната“ от новото 

ръководство на общината.  

Значително 

влияние 

Средна - Ефективна и ясна обосновка за ползите от 

реализацията на бизнес плана; 

- Своевременна подготовка и подаване на бизнес 

плана за финансиране и сключване на договор 

с финансиращата организация; 

- Стартиране на изпълнението на дейностите по 

реализация на бизнес плана преди следващите 

местни избори.  

Риск 1.2: Липса на интерес у 

партньорите за реализация 

на бизнес плана 

Липсата на интерес или отказ на 

партньорите от участие в 

реализацията на бизнес плана ще 

доведе до значителни затруднения 

както за неговата подготовка, така 

и в периода на същинското му 

изпълнение. Поведението на 

партньорите е от значителна 

важност и за осигуряване на 

устойчивост на дейностите в 

бизнес плана.  

Значително 

влияние 

Ниска - Ефективна и ясна обосновка за ползите от 

реализацията на бизнес плана за партньорите 

от Ротари клуб - Елена; 

- Изграждане на добри работни 

взаимоотношения на етап подготовка, на етап 

реализация и на етап устойчивост на 

резултатите; 

- Привличане на партньорите от Ротари клуб – 

Елена в процеса по подготовка на бизнес 

плана;  

- Работа в тясно сътрудничество с партньорите 

от Ротари клуб – Елена в периода на 

реализация и в периода на устойчивост на 

резултатите.  

 

Риск 1.3: Липса или слаб 

интерес у целевите групи от 

Липсата или слабият интерес на 

целевите групи към реализацията 

Значително 

влияние 

Ниска - Провеждане на целенасочени маркетингови 

дейности за привличане на целевите групи; 
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Риск Описание Влияние Вероятност от 

настъпване 

Мерки за управление на рисковете и 

неутрализиране на негативните ефекти  

реализацията на бизнес 

плана. 

на планираните дейности в бизнес 

плана ще доведат до непостигане 

на заложените цели и индикатори. 

Това ще застраши както 

изпълнението и отчитането на 

дейностите в бизнес плана, така и 

устойчивостта на инвестицията.  

- Провеждане на информационни и 

разяснителни мероприятия, които привличат 

целевите групи към услугите на Центъра за 

стартиращ бизнес; 

- Стимулиране на предприемачеството чрез 

пакет от мерки за насърчаване на 

икономическите инициативи.  

2. Група рискове: Финансови рискове 

Риск 2.1: Недостатъчни 

финансови средства за 

реализация на бизнес плана  

Неправилното планиране на 

необходимите финансови средства 

би водело до значителни проблеми 

в реализацията на бизнес плана. 

Проявлението на риска може да 

доведе до невъзможност за 

изпълнение на бизнес плана или 

до необходимост от съ-

финансиране на дейностите от 

страна на община Елена.  

Умерено 

влияние 

Ниска - Правилно планиране на финансовата стойност 

на инвестицията чрез провеждане на пазарни 

проучвания и планиране след преглед на поне 

три източника на информация за стойността на 

инвестицията; 

- Ефективно планиране на финансовите потоци, 

с цел избягване на вероятността от настъпване 

на период с недостатъчен финансов ресурс за 

изпълнение на дейностите от бизнес плана;  

- Разработване на план за паричните потоци и 

неговата актуализация в зависимост от схемата 

на плащане, договорена с финансиращата 

организация.  

Риск 2.2: Значително 

оскъпяване на продуктите и 

услугите в периода от 

разработване на бизнес 

плана до неговата същинска 

реализация 

Значително повишаване на 

единичните стойности на 

продуктите и услугите, свързани с 

реализацията на бизнес плана биха 

дали значително отражение върху 

планираната стойност на 

инвестицията. До оскъпяване на 

реализацията на бизнес плана би 

се стигнало в случай на сериозно 

забавяне в подготовката на проект 

и подаването му за финансиране. 

Умерено 

влияние 

Ниска - Актуализация на бизнес плана непосредствено 

преди подаването му за финансиране, в случай, 

че от периода на неговата подготовка до 

подаването му за финансиране е изтекла една 

календарна година; 

- Актуализацията засяга всички разходи и 

приходи от бизнес плана и се осъществява чрез 

пазарно проучване на цените на продуктите и 

услугите; 

- Навременна подготовка и подаване на 

проектното предложение за финансиране в 
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Риск Описание Влияние Вероятност от 

настъпване 

Мерки за управление на рисковете и 

неутрализиране на негативните ефекти  

Риск, за преодоляването на който 

Планът за управление на риска е 

предвидил мерки.  

период не по-късно от една календарна година 

от одобрение на бизнес плана.  

3. Група рискове: Времеви рискове 

Риск 3.1: Забавяне в процеса 

по подготовка на проектно 

предложение за 

финансиране на дейностите 

в бизнес плана 

Забавянето в процеса на 

подготовка на проектното 

предложение за финансиране на 

дейностите от бизнес плана може 

да доведе до отказ от неговата 

реализация или до настъпване на 

непредвидени обстоятелства, 

които да възпрепятстват неговата 

подготовка. За предотвратяване на 

това е необходимо съставяне на 

план за действие с посочени 

отговорни лица и разпределение 

на ролите и срокове за подготовка.  

Умерено 

влияние 

Ниска - Навременна подготовка и подаване на 

проектното предложение за финансиране в 

период не по-късно от една календарна година 

от одобрение на бизнес плана; 

- Еднозначно определяне на екипите за 

подготовка и разпределяне на отговорностите 

им; 

- Поддържане на тесни връзки с отговорните и 

заинтересувани страни имащи отношение към 

подготовката на бизнес плана.  

Риск 3.2: Забавяне при 

реализацията и същинското 

изпълнение на бизнес плана 

след одобрено финансиране 

Забавянето при реализацията и 

същинското изпълнение на бизнес 

плана след одобрено финансиране 

носи риск от удължаване на 

периода за изпълнение, което от 

своя страна ще доведе до 

оскъпяване на инвестицията. В 

допълнение на това, забавянето 

при реализацията на проекта може 

да доведе до намаляване на 

интереса на целевите групи, 

поради драстична промяна в 

социално-икономическата среда, 

следствие от кризата с Ковид-19. В 

резултат от тези обстоятелства 

Умерено 

влияние 

Ниска - Разработване на подробен план за изпълнение 

на всеки етап от реализацията на бизнес плана 

веднага след неговото стартиране, в който ясно 

и точно ще са фиксирани срокове за 

изпълнение на дейностите;  

- Еднозначно определяне на екипите за 

изпълнение и разпределяне на отговорностите 

им; 

- Поддържане на тесни връзки с отговорните и 

заинтересувани страни имащи отношение към 

реализацията на бизнес плана.  
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Риск Описание Влияние Вероятност от 

настъпване 

Мерки за управление на рисковете и 

неутрализиране на негативните ефекти  

съществува вероятност бизнес 

плана и Центъра за стартиращ 

бизнес да не изпълнят заложените 

индикатори и резултати.  

4. Група рискове: Правно-нормативни рискове 

Риск 4.1: Промяна в 

законодателната рамка за 

изпълнение на дейности от 

бизнес плана 

Промяната в законодателната 

рамка би довела до забавяне в 

изпълнението на бизнес плана, тъй 

като има вероятност да настъпи 

необходимост от актуализация на 

планираните дейности. Особено 

влияние върху изпълнението на 

бизнес плана може да окаже 

обнародването на такива промени 

или нови нормативни документи, 

които имат диспозитивен характер 

и въвеждат задължения, които на 

етап подготовка на бизнес плана 

не са можели да бъдат предвидени. 

Това ще доведе до забавяне в 

изпълнението на дейностите и 

може да повиши значително 

стойността на инвестицията.  

Умерено 

влияние 

Ниска - Реализация на мерки за следене на 

съответствието на прилаганите нормативи с 

изискванията на законодателството; 

- Активно следене на публичните обсъждания 

по отношение планирани промени в 

нормативната уредба; 

- Създаване на резюмета на приложимите 

процедури към изпълнението на дейностите от 

бизнес плана; 

- Своевременна актуализация на дейностите, в 

синхрон с настъпили законодателни промени.  
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6. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 Община Елена 

 НСИ, текуща статистика  

 Официален сайт на община Елена 

 Анкетно проучване, извършено за целите на настоящата стратегия 

 Фокус група с общински служители 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. 

(актуализация 2019 г.) 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион 

2021 – 2027 г. 

 Социално – икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 

2019 г.  

 Официална страница на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение № 1. Бизнес план - excel 

 Приложение № 2. Анкетна карта за изследване мнението на жителите и 

заинтересованите страни от община Елена в процеса на подготовка на 

Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г. и резултати от 

проучването 

 Приложение № 3. Статистическа информация, с платен достъп от НСИ 

 Приложение № 4. Дневен ред на встъпителната среща с Община Елена 

 Приложение № 5. Паметна записка от проведена встъпителната среща с 

Община Елена 

 Приложение № 6. Покана, сценарий и презентация от проведена фокус група  

 Приложение № 7. Паметна записка от проведена фокус група 


