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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие на община Елена 2021-2027 г. през 2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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

приет с Решение № 147 от 30.12.2021 г. на Общинския съвет – Елена. ПИРО е 

средносрочен стратегически документ и основен инструмент за управлението на 

общината през следващите седем години. Планът съвместява развитието на общината и 

спецификите на гр. Елена като град от 4-то йерархично ниво, съгласно Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013 - 2025 година и нейната актуализация 

(АНКПР). 

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

регионалното развитие, а също така и с националните и регионалните 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 за територията на общината. Освен това планът е в съответствие с 

целите на кохезионната политика на ЕС за същия период и особено в частта на политика 5 

„Европа по-близо да гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие 

на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. 

Орган за наблюдение на Планът за интегрираното развитие на общината е Общинският 

съвет. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО, като за 

резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад. 

На основание чл. 72, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

докладът съдържа информация за: 

1. Общи условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Елена 

(ПИРО) и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз 

основа на индикаторите за наблюдение; 
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3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана, в т. ч.: 

а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 

2022 година, както и мерките за тяхното преодоляване; 

в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптация към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на 2022 година; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на 

тяхното финансиране; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

ПИРО. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, 

Общински съвет Елена: 

Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на община Елена (2021-2027) през 2022 г. 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
Изготвил: 

 
Марина Станева, мл. експерт СМД 

20.03.2023 г., 17:03 ч. 

 
Съгласувал: 

 

Христо Захариев, директор дирекция ХДИРПС 


