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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 наблюдение изпълнението на Общински 

план за развитие на община Елена (2014 - 2020) през 2018 година   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Общински план за развитие (ОПР) на община Елена за периода 2014 - 2020 г. е приет с 

Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. ОПР определя средносрочните 

цели и приоритети за развитие, отчитайки специфичните характеристики и потенциал на 

общината.  Обхваща седем годишен период на действие, който съвпада с периода на 

действие на областната стратегия за развитие, националния и европейския програмен 

период. За реализацията на ОПР към средата на плановия период е извършена междинна 

оценка, приета с решение № 135 от 28.09.2017 г. на Общински съвет Елена.  

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

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от 

наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на 

регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на 

Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на 

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е общинският съвет. Кметът на 

общината организира наблюдението на изпълнението на ОПР, като за резултатите от 

наблюдението се разработва годишен доклад. 

На основание  чл. 91, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, 

докладът съдържа информация за:  

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 
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а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 

и анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми; 

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

изпълнение на общинския план за развитие; 

 г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 

вече настъпилите промени; 

   д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

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

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

общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие; 

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

Съгласно чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Кметът на Общината 

представя за одобрение от Общинския съвет Годишен доклад за наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие. Представеният на Вашето внимание 

Годишен доклад е изготвен от служители от общинската администрация, като водеща е 

дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество“ и 

по-конкретно главен експерт „Стратегическо планиране, икономическо развитие и 

партньорство“. 

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 наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Елена (2014 - 2020) през 2018 г. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

Евдокия Уколова, гл. експерт „СПИРП“ 

15.03.2019 г., 16:00 ч. 


