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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Елена за периода 

2021 - 2027 година 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и в съответствие с 

Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие 

на община (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г., утвърдени със заповед на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, Община Елена изготви План за интегрирано 

развитие на община Елена (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г. 

ПИРО Елена е разработен в съответствие с нормативните изисквания в областта на 

регионалното развитие, а също така и с националните и регионални цели и приоритети за 

развитието на България, като включва и разпоредбите, свързани с местното 

самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и 

имотния регистър на територията на общината.  

Планът е основополагащ стратегически документ и е важен инструмент за управлението 

на общината. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината, връзките й с другите общини в съответствие с интегрираната териториална 

стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на 

общината. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. 

Стратегическият документ осигурява пространствена, времева и фактическа координация 

и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните 

цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на 

територията на Община Елена. 

Със заповед на Кмета на общината бе сформирана работна група, която да организира 

подготовката, разработването и приемането на ПИРО Елена. В процеса на подготовка на 
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ПИРО са организирани срещи с представители на общинската администрация, кметове и 

кметски наместници, бизнес, неправителствени организации и др. За проучване нагласите 

на заинтересованите страни са проведени анкетни проучвания с цел идентифицирани от 

тях проблеми, потенциал и възможности за развитие в периода 2021- 2027 година, както и 

определяне на визията, стратегическите цели и приоритети за развитие на общината. 

Освен анкетните проучвания са проведени и 13 фокус групи по теми, свързани с 

политиките на местно ниво. 

Представянето на информация към заинтересованите страни бе осъществявано 

приоритетно чрез специално създадения раздел ПИРО Елена на официалната интернет 

страница на община Елена. Актуалната  информация за целия процес по разработването 

на ПИРО бе своевременно публикувана в използваните от общинската администрация 

информационни канали – създадения за целта отделен раздел ПИРО в официалния 

уебсайт на общината, страницата „Елена в събития и факти“ в социалната  мрежа 

Facebook, както и вестник „Еленска трибуна“.  

При определяне на визията, целите и приоритетите за развитие на община Елена за 

периода 2021-2027 г., са отразени местните потенциали за развитие и възможностите за 

решаване на конкретни проблеми, с цел постигане на балансирано и устойчиво развитие, 

на основата на извършените аналитични проучвания. Определени са зони за прилагане на 

интегриран подход на базата на общи (идентични) характеристики на определената 

територия и/или общи проблеми или потенциал за развитие. Изготвена е програма за 

реализация на основата на извършения анализ на социално-икономическото развитие на 

общината, проучените мнения и предложения за проектни идеи, проведените фокус групи 

и проучените възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС. 

На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

(ППЗРР), кметът на община Елена отправи покана за обществено обсъждане на 

изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) за 

периода 2021 - 2027 г. към всички заинтересовани страни и жителите на територията на 

общината, в т.ч. органи и организации, икономически и социални партньори, както и 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието 

на община Елена. Същата е публикувана на официалната интернет страница на община 

Елена, и в обособения раздел ПИРО, както и в ползваните от общината социалните мрежи. 

Паралелно с това Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) за 

периода 2021 - 2027 г. е изпратен за съгласуване в РИОСВ - В. Търново. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл.13, ал.4  от Закона за регионалното развитие  

(ЗРР) и чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

(ППЗРР) Общински съвет Елена: 

1. Приема План за интегрирано развитие на община Елена за периода 2021 - 2027 

г., приложен като неразделна част от настоящото решение, ведно с Приложения 

№№ 1, 1а, 2, 3, 4 и 5, неразделна част от същия.  
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2. Възлага на кмета на общината да представи Плана за интегрирано развитие на 

община Елена за периода 2021 - 2027 г. пред Областния съвет за развитие в срок 

до три месеца от неговото приемане по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗРР и чл. 21, ал. 2 

от ППЗРР. 

3. Възлага на кмета на общината да публикува Плана за интегрирано развитие на 

община Елена за периода 2021 - 2027 г., заедно с решението за приемането му на 

официалната интернет страница на община Елена, както и на портала за  

обществени консултации на Министерския съвет, в срок до пет работни дни от 

датата на решението за приемането му по реда на чл. 21, ал. 3 от ППЗРР. 

 

 

С уважение, 

 

 

За кмет на община Елена съгласно Заповед № РД.02.05-891 / 15.12.2021 г. 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена 

 

Изготвил: 

 

Евдокия Уколова, главен експерт СПИРП  

20.12.2021 г., 11:53 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт  


