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1. Въведение 

Периодът 2007-2013 г. е първата седемгодишна времева рамка, в която в България като 

страна - членка на Европейския съюз се прилага на национално, регионално и местно ниво 

европейската политика за регионално развитие. Нейната нормативна основа е Законът за 

регионално развитие. 

Общинският план за развитие представлява стратегически документ за развитие на 

Община Елин Пелин, обхваща периода 2007 - 2013 г. и е разработен на основание чл. 14 от 

Закона за регионалното развитие. Планът определя стратегията за развитие на общината в 

посочения период, съдържа средносрочните цели и приоритетите за развитието на 

общината, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период. 

Съгласно ЗРР ( чл. 30, 31 ) стратегическите планове подлежат на наблюдение и оценка с 

оглед постигане на ефективност и ефикасност на планирането, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на развитието. Чл. 33 на ЗРР регламентира 

извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на стратегическите планове, и в частност на Общинския план за развитие. 

Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР Междинната оценка включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.  

 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор за услуга, сключен между Община 

Елин Пелин  и „Е Авангард Проект Консулт" ЕООД за „Изготвяне на Междинна оценка на 

Общинския план за развитие на Община Елин Пелин" . 

В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантност на 

стратегията и капацитет за координация. 

Целите на тази оценка са да подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. 

Фокусирана е върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и 

въздействието от прилагането на ОПР на Община Елин Пелин с оглед отразяване на 

настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, 

както и на реформата на кохезионната/регионалната политика на ЕС и първоначалните 
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ефекти от прилагането на оперативните програми за България с европейско 

съфинансиране за периода след 2007 г. 

 

 

През периода след 2007 година настъпват съществени промени в националното и 

европейското законодателство за регионално и местно развитие, съпътствани от промени в 

икономическото и социалното развитие на районите и общините, които рефлектират пряко 

върху общинския план за развитие (ОПР). Новият Закон за регионално развитие (ЗРР) 

предвижда до 31 август 2009 г. да се актуализират стратегическите и плановите документи 

за регионално развитие - Национална стратегия за регионално развитие, регионални 

планове за развитие (РПР), областни стратегии за развитие (ОСР). Промените в 

документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално и 

регионално ниво определят необходимостта от преглед и актуализация на общинския план 

за развитие, за да се осигури съответствие между документите и се засили общата им 

стратегическа ориентация. 
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С актуализацията на областните стратегии за развитие ще бъдат определени актуални 

стратегически насоки за актуализиране на целите и приоритетите и на общинския план за 

развитие за периода до 2013 г. 

Настъпилите промени налагат предприемане на действия от компетентните органи за 

актуализация на действащия общински план за развитие, за да се адаптира към промените 

и се засили неговата ефективност и ефикасност като документ за провеждане на 

политиката за развитие на общината. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие, организацията и методите прилагани от органите, отговорни 

за неговото изпълнение, като се използват резултатите от подготовката и изпъл нението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие се осигурява участието на 

заинтересованите страни - органи, организации, физически и юридически лица при 

спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

ОПР. 

Финансовото и техническото осигуряване на дейността по наблюдението на общинския 

план за развитие се извършва от бюджета на общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ОПР. За резултатите от 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработват ежегодно 

годишни доклади. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР се изготвя 

по определен от кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение 

на кмета на общината. 

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общин ския план 

за развитие, се въвеждат в Единната информационна система за управление на 

регионалното развитие. 
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Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския 

план за развитие. 

Основни изводи и препоръки: 

• Общинският план за развитие е ефективен управленски инструмент, чрез който се 

извършва планирането и изпълнението на приоритетите, които си е поставила Община 

Елин Пелин за периода 2007-2013 г. 

• Приоритетите на ОПР са включени в Програмата за управление на Община Елин Пелин 

за срока на мандат 2007-2011 г. По този начин органите на местното самоуправление на 

Общината се ангажирани с изпълнението на ОПР и съответно с прилагането на политиката 

за регионално развитие.  

Съгласно ЗМСМА Кметът отчита изпълнението на Програмата за управление пред 

Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и изпълнението на ОПР. 

• Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен напредък на 

Община Елин Пелин в реализиране на Основната цел, залегнала в ОПР. Проектите, по 

които общината работи, в значителна степен са финансирани с безвъзмездни средства, 

което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от оперативните 

програми, както и за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите 

• Публичните средства са насочват към решаване на съществени нужди и проблеми на 

общината. 

• ОПР на Община Елин Пелин, разработен през 2005 г., се реализира при променени 

условия. Основните проблеми и нужди на хората от общината се запазват, някои от тях се 

задълбочават. 

• Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили своята 

значимост. Относителната им тежест се запазва. 

Визията, целите и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните програми за 

България с европейско съфинансиране за периода след 2007 г., са съотносими с тези на 

ОСР на Софийска област и на РПР на Югозападен район. Новата европейската политика за 

регионално развитие поставя променени цели и предизвикателства, които се реализират и 

на местно ниво. 
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• Общинският план за развитие следва да бъде актуализиран в контекста на новите 

стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след 2007 г., 

включително като се има предвид новата европейска стратегия „Европа 2020" и 

Национална концепция за програмиране на развитието през следващия програмен период 

2014-2020 г. Оптимизирането на неговата структура и съдържание включва съответствия  : 

  новото национално законодателство за регионалното развитие от 2008 г., 

  актуализираните стратегически документи от по-високо ниво, 

  стратегическото ниво на съответните оперативни програми, по които община Елин 

Пелин е бенефициент, 

 промените, настъпили в социално-икономическото развитие на община Елин 

Пелин, при спазване на „Методическите указания за актуализиране на 

действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 2009 г. на 

МРРБ" и с акцент върху прилагането на принципа на устойчиво интегрирано 

развитие, иновациите и интеграцията на глобалните проблеми по опазването на 

околната среда. 

За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, при 

които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, посочени в 

ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга.  

 Процесът по укрепването на административния и експертния капацитет за планиране, 

наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от съществено 

значение за реализирането на политиката за регионално развитие на територията на 

Община Елин Пелни и за привличането на безвъзмездни средства от източници, 

алтернативни на общинския бюджет. 

 

 Методика - описание на използвания при оценката подход и описание на 

извършените изследвания, както и на източниците на данни и информация 

 

При избора на методи за осъществяването на оценката бяха използвани Насоките на 

Европейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социално-икономическото 

развитие EVALSED и Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите 

за оценка: оценка по време на програмния период". 



 

 

10 

МО насочва вниманието си върху изпълнението и подобряването на качеството на 

планирането. Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и 

ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта на 

планирането се постига чрез: 

1. актуален преглед на изпълнението на ОПР; 

2. изследване на промените в контекста на плана за развитие; 

3. извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР. 

 

Основната функция на МО е препрограмирането - промяната на плановия документ въз 

основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия 

план и на отделни негови части. МО има ограничени възможности за оценка на 

въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на въздействията във 

времето, но и самата интервенция не е приключила. Затова екипът си постави за цел 

изготвянето на ясен документ с изводи и препоръки за актуализация на ОПР с оглед на 

оставащото време за неговата реализация. 

 

Методологията на междинната оценка се основава на структуриран и систематичен подход 

при събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде обобщена по 

следния начин: 

1. Избор на логика на интервенцията; 

2. Разработване на оценителна методика; 

3. Събиране и оценка на първоначални данни; 

4. Събиране на подробна информация посредством анкетиране на представители на 

заинтересованите страни- администрация, бизнес, гражданско общество: 

5. Оценка на основните количествени и качествени данни. 

 

След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е 

необходима да бъде събрана и, в последствие, анализирана. Дейността включваше преглед 

на документацията по поръчката и оценка на наличната информация. В тази фаза се 

извърши определяне на обхвата и ограниченията на МО на ОПР. В края на фазата се 

изготви встъпителен доклад, който беше представен на Възложителя за одобрение. Този 
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встъпителен доклад специфицира работната програма за изготвяне на междинната оценка 

и детайлизира методически и емпирични подходи при подготовката и. 

При изготвянето на МО се приложи подход на комбиниране на външна експертна оценка и 

консултиране със заинтересованите страни - администрация, социално-икономически 

партньори, общински съветници, кметове на населени места. 

Методите на изпълнение на МО бяха: 

• Работа на терен - анкетиране, интервюиране, срещи и консултации; 

• Анкетиране на кметовете на изборна длъжност в общината, служители и общински 

съветници, директно ангажирани в планирането и изпълнението на ОПР. 

• Анкетиране на представители на общинска администрация, кметове на населени места и 

представители на заинтересованите страни за обсъждане на ефективността и ефикасността, 

за постиженията и резултатите от досегашното действие на ОПР. 

• Консултация с представители на заинтересованите страни за създадената система за 

изпълнение, наблюдение и контрол върху ОПР и за координация при изпълнение на 

целите на ОПР. 

• Работа с документи - подбор, съпоставяне, анализ, оценка и екстраполация, синтез: 

• Документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи 

документи на Община Елин Пелин, които съвместно с ОПР допринасят за изпълнението 

на ОПР; 

• Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на 

ОПР, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси. 

 

Критерии за междинна оценка за изпълнението на ОПР 

Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на 

определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и 

качеството на резултатите при изпълнението на Общински план за развитие на Община 

Казанлък 2007 - 2013 г.: 

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; 
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• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие; 

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил 

на общината за наблюдавания период след 2007 г.; 

• Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение 

на ОПР; 

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; 

• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет 

за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; 

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват и 

отвъд времевия хоризонт на ОПР. 

Междинната оценка обхваща времевия период 2007 - 2010 г., като анализите, 

констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и характерни 

за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни 

компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори. 

 

Основните индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за развитие, не 

осигуряват достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова междинната оценка е 

направена въз основа на предварително дефинирани критерии за оценка на изпълнението 

на ОПР, които определят   качеството   и   степента   на   изпълнение   на   целите   и 

приоритетите. 

Използвани са описателни формулировки като рамкови качествени критерии за описание 

на напредъка по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие, така както са определени в ОПР, в контекста на целите и приоритетите 

на националната и европейската политика за сближаване. 

 

Критерий за оценка Определение 

Обоснованост / съответствие и 

съгласуваност/ 

Целите на ОПР съответстват ли на 

установените силни/ слаби страни и проблеми 

на общината? 
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Ефективност Постигнатите резултати водят ли до 

изпълнение на поставените цели? 

Ефикасност Съответстват ли вложените материални, 

човешки и финансови ресурси на постигнатите 

резултати? 

Полезност Постигнатите резултати и вложените ресурси 

отговарят ли на поставените цели? 

 

При подготовката на междинната оценка беше събрана информация, която характеризира 

качеството на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР. Междинната оценка дава 

отговор на следните основни въпроси: 

Въпрос: 

До каква степен целите, специфичните цели и резултатите, записани в проектните 

предложения на Община Елин Пелин, съответстват на тези, определени в ОПР? 

Ефективна ли е институционалната организация за развитие на местно ниво? 

Ефективна ли е ролята на всеки от участниците в процеса на планиране, изпълнение и 

мониторинг на развитието на местно ниво? 

Как   е   организиран информационният обмен във връзка с изпълнението на ОПР?  

До каква степен механизмите за събиране на данни подкрепят мониторинга на ОПР? 

Критерии: 

 Наличие на ефективни механизми за координация и съгласуване 

 Наличие на взаимосвързаност и позоваване 

 Наличие на правомощия 

 Наличие на правила и ресурси 

 Наличие на ефективни системи, правила и процедури 

 Наличие на база данни / проверими данни 

По време на междинната оценка не бяха срещнати трудности в процеса на работа, като 

Възложителят и неговите представители оказаха пълна подкрепа за осигуряване на 

необходимата информация и документи, касаещи предмета на оценката. Представители на 

на заинтересованите страни и общинска администрация отговориха на предоставената 



 

 

14 

анкетна карта и участваха във проведените фокус - групи за консултации с оглед 

изготвянето на междинната оценка на ОПР. 

До известна степен трудност за самата оценка представлява липсата на система от 

измерими индикатори за изпълнение на ОПР, което е и една от препоръките в настоящия 

доклад. 

Основните източници на информация за МО на ОПР включват: 

 Общински план за развитие /ОПР/ на Община Елин Пелин (2007 - 2013 г.); 

 Бюджети на община Елин Пелин за периода 2007-2011 г.; 

 Секторни стратегии и програми на общината; 

 Отчетни документи на Община Елин Пелин, предоставени за изготвяне на МО на 

ОСР на Софийска област; 

 Отчети за изпълнение на Програмата за управление на община Елин Пелин за срока 

на мандат 2007-2011 г. 

 Актуални стратегически документи от по-високи нива: 

 Стратегия „Европа 2020" 

 Официалните страници на УО на оперативните програми 

 Текуща статистика на НСИ 

 Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие - 2009 година; 

 Концепция за програмиране на развитието на Р България, приета от Съвета за 

развитие към МС, 8 юли 2010 г. 

 Информационна   система   за   управление   и   наблюдение   на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН). 

 Официалната страница на Европейския съюз 

 

3. Основни компоненти на оценката 

3.1. Преглед на предходни оценки на публичните инвестиции на територията на 

общината; 

На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена предварителна 

(ex-ante) оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост и до момента ОПР 

не е оценяван от гледна точка на изпълнение. В плановия документ е постигнато 
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значително  съответствие между стратегическите цели и приоритети в разработените 

стратегически документи на  национално ниво,  регионално  и областно ниво – 

Националната стратегическа референтна рамка (2007-2013), Национална стратегия за 

регионално развитие (2005-2015г.), Стратегия по заетостта (2004-2010г.), Иновационна 

стратегия на Република България, Стратегия за насърчаване на инвестициите (2005-

2010г.), Национална стратегия за околната среда (2005-2014г.), Национална стратегия за 

управление на отпадъците (2005-2014), Стратегия за въвеждане на информационни и 

комуникационни технологии в средното образование, Националната стратегия за 

продължаващото професионално обучение (2005-2010г.),  Регионален план за развитие на 

Югоизточен  регион за планиране  (2007-2013); Стратегия за развитие на област Стара 

Загора (2005-2015).      

За постигане целта на доклада по-долу е разгледано подробно съответствието на ОПР на 

община Елин Пелин със Стратегия за развитие на Софийска област- Приложение 1. 

Постигнато е съответствие по всеки един от приоритетите и целите за общинско 

развитие с приоритетите и целите на областно ниво в областта на местната и регионална 

конкурентоспособност на икономиката на основата на технологичен напредък и иновации, 

развитие и модернизиране на техническата и екологичната инфраструктура, подобряване 

на условията и качеството на живот и укрепване на институционалния капацитет; 

ефективното използване на природния и културно-историческия потенциал за развитие на 

устойчив туризъм и услуги за рекреация, интегрирано развитие и модернизиране на 

социалната инфраструктура и качеството на услугите в тази сфера, развитие на 

териториалното сътрудничество между общини и региони – потенциални партньори на 

община Елин Пелин.  

3.2. Оценка на изпълнението на ОПР: 

Общинският план за развитие на Община Елин Пелни е приет от Общински съвет през м. 

……………. с реш. Nо ……….. Той обхваща периода 2007-2013 г. Визията за развитието 

на Община Елин Пелин в периода до 2013 г. предвижда изграждането и като логистичен и 

индустриален сателитен център към столичния град, повишаване качеството на живот на 

населението и подобряване на екологичния статус на почвите, водите и въздуха на 

територията на общината. 
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 По мнение на анкетираните визията е актуална и към настоящия момент. ОПР съдържа 4 

приоритета:  

Приоритет 1 - Постигане на икономически растеж, чрез насърчаване на местния бизнес, 

привличане на инвестиции и развитие на бизнесинфраструктура 

Приоритет 2 - Развитие на транспортната, екологичната и социалната инфраструктура в 

общината 

Приоритет 3 - Развитие на човешкия капитал и подобряване условията на живот 

Приоритет 4 - Укрепване капацитета на общинска администрация 

Всеки приоритет съдържа цели, мерки и дейности. Към всяка приоритетна цел има 

посочени индикатори, с които става измерването на постигнатия напредък в изпълнението 

на ОПР. 

На база досегашното изпълнение на ОПР, както и прогнози в средносрочен план може да 

се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент. На такова 

мнение са анкетираните представители на заинтересованите страни – общинска 

администрация, общински съвет, НПО, представители на бизнеса.  

Оценката на значимостта на приоритите за развитието на общината съвпада с действията 

на администрацията, бизнеса и структурите на гражданското общество за решаването на 

основните проблеми на територията. 

Оценявайки ефективността и ефикасността на използваните ресурси, беше направен 

анализ на вложените финансовите средства, разпределени по приоритети, доколкото 

такава информация съществува. 

Разработката на ОПР предвижда най-голям ресурс за Приоритет 1,2 и 3 и това като 

тенденция се отчита и от Междинната оценка.  

Отчита се добра усвояемост на безвъзмездните средства и добро управление на проектите, 

видно от информацията, изнесена в Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). 

Към 15.05.2011 г. са сключени 17 договора с 13 различни бенефициенти от Община Елин 

Пелин за безвъзмездна помощ по оперативните програми на обща стойност 11 149 298 

лева. / Приложение 2/. 

Община Елин Пелин има сключени 5 договора на обща стойност 7 822 063 лв. 

/Приложение 3/. 
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Подготвено и подадено в МОСВ проектно предложение за Изграждане на ПСОВ, 

реконструкция и разширение на ВиК мража в агломерация Елин Пелин, по Приоритетна ос 

1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура 

BG161P005/10/1,11/03/.9 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” 

регистрирано с №DIR-51011119-8-20/01.11.2010г. Предложението е в процес на одобрение.  

Извършва се изграждане на Разделна канализация на кв. 80 и 81 с. Гара Елин Пелин, 

Реконструкция на външен водопровод и Реконструкция на водопроводна мрежа на южната 

част на с. Гара Елин Пелин, финансирани със средства от МИЕТ; 

 

Независимо от световната финансова криза община Елин Пелин е сред динамично 

развиващите се общини в България. Постигнати са добри резултати в усвояването на 

средства от европейските фондове. Реализирани са редица проекти, не само в общинския 

център, но и  в малките населени места на общината.  

По привличане на крупни инвеститори община Елин Пелин се нарежда на едно от първите 

места сред общините в нашата страна. Работи се активно в сферата на инфраструктурата, 

образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, туризма.  В Елин 

Пелин са реализирани мащабни обекти от външни инвеститори. Поради близостта си до 

столицата община Елин Пелин е специализирана в развитие на тежка и лека 

промишленост, както и услуги, намиращи естествен пазар за тази продукция.  

Структуроопределящи отрасли за развитието на общината са химическата, строителната и 

хранително-вкусовата промишленост. В тези отрасли освен солидната база от предишни 

години се правят и нови инвестиции, разкриват се и се разработват нови предприятия с 

изцяло частна структура на капитала. 

Водещ представител на територията на общината в производството на строителни 

материали е “Баумит” ЕООД. Дружеството е наложено име на пазара за бои, изолационни 

покрития и специални покрития във всички области на строителството. Други 

представители на строителната промишленост са “ДЕНЕЛ” – завод за сухи строителни 

смеси и “Тотал Бетон” – бетонов възел, разположен в гр.Елин Пелин. 

Открит е и нов италиански завод в индустриален комлекс “Верила” до с.Равно поле – 
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“EURO PREFABRICATE BULGARIA” АД, който се занимава с производството на 

железобетонни напрегнати колони. 

Асфалтна база “Нови хан” е звено към Управление “Пътища и съоръжения”, която е 

основен доставчик на горещ и студен асфалт за АМ”Тракия” и източните софийски 

общини - общините Елин Пелин, Ихтиман, Костенец. 

Общината има своето запазено място с порцеланово и керамично-огнеопорната си 

промишленост. “Изида”АД е едно от най-старите, но и най-известна с производството си 

на фаянсови и теракотни плочки, кухненски порцелан и санитарен фаянс, дружества в 

страната.  

“Шамот” АД - гара Елин Пелин е основния и единствен производител на огнеупорни 

материали за металургичните заводи в страната. В дружеството е създадено и паралелно 

производство с италианско участие на облицовъчни кухненски плочки.  

Хранително-вкусовата промишленост има най-ярките си представители в лицето на 

“Чипита” АД, Малцова фабрика, “Млекозавод - Асик груп”, “Даним”, “Кенар” и др. 

Въгледобивната промишленост е представена от “Мина Чукурово” ЕАД с.Габра, която 

заема важно място в енергийния баланс на страната. 

Мебелната промишленост е представена от италиано-българската фабрика “МИМ - 

БЪЛГАРИЯ”. С развитието на производството и налагането на пазара е изградена и втора 

такава със 100% българско участие. И двете фабрики работят с шведския мебелен гигант 

“Икеа”.  

Текстилната промишленост е най-новата в общината. В гр.Елин Пелин е построен завод за 

багрене и печат на платове на италианския концерн “Миролио” представен от 

“Джордежети - България” ЕООД, чието изграждане и оборудването му са признати за 

чуждестранна инвестиция № 1 за 1999 г. от правителството на РБългария. Над 95% от 

продукцията на дружеството е за износ. За развитие на “Индустриална зона - Елин Пелин” 

община Елин Пелин е предвидила терен от 1600 дка, който се намира югозападно от 

гр.Елин Пелин. Предвижда се тя да се превърне в транспортно-логистичен център с 

разположени още екологично чисти производства от леката промишленост и Hi-Tech 

технологиии. Както бе споменато по-горе регистрирано е дружество, в което общината 

има дялово участие и което работи върху проект за изгрждането на газотурбинна 

инсталация с парогазов цикъл за производството на електро- и топлоенергия. Същата ще 
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бъде ситуирана в района на технологичния парк. Целта на този проект е да бъде осигурена 

евтина електроенергия, както за съществуващите предприятия в района, така и за 

бъдещите инвеститори. Финансирането на проекта ще разчита на външни инвеститори и 

заемни средства. В момента се регистрира Публично – Частно Дружество, в което делът на 

общината е 10% и чиито основен предмет на дейност ще бъде проектиране, осигуряване на 

финансиране, изграждане и поддържане на иженерната инфраструктура, която ще 

обслужва технологичен парк “Индустриална зона - Елин Пелин”. Останалите 90% от 

дяловия капитал на дружеството са разпределени между частни дружества закупили вече 

терени в зоната и заявили инвестиционни намерения.  

 

Индустриалната зона е разположена на терен, който инфраструктурно е обезпечен 

много добре. Съществува транспортна връзка, която осигурява лесен достъп до АМ 

"Хемус", АМ "Тракия", главен път №6 и пътища от 1-ви до 3-ти клас. Това е предпоставка 

за добра инфраструктурна обвързаност със София от една страна, и с южната и северна 

част на страната от друга страна. В близост се намират и ж.п. гари - гара Елин Пелин на 

линията София - Пловдив -Свиленград и гара Столник на линията София - Карлово - 

Бургас. И двете гари са с много добра инженерна инфраструктура и са разположени на 

основната пътна артерия на общината - първи клас път № 105 - с.Елешница - с.Столник - 

гр.Елин Пелин - гара Елин Пелин - с.Нови хан. Железопътният транспорт може да бъде 

важен фактор при разработването на индустриалната зона, имайки предвид връзката с 

пристанище Бургас и възможността за евтин транспорт до община Елин Пелин. Възможно 

е да се наложи разширяване на съществуващите инженерни структури, с цел по-голям 

капацитет за товаро-разтоварни работи и терминали за съхранение на материали и стоки. 

Друг важен елемент при изграждането на индустриалната зона е възможността за нейното 

газифициране, тъй като в близост до терена преминава газопроводът захранващ гр.Елин 

Пелин. На около 1км. преминава магистралния газопровод, върху който е разположен 

АГРС Елин Пелин, собственост на “БУЛГАРГАЗ” АД, от който има възможност да се 

прокарат отклонения с необходимия диаметър.  

Продължава изпълнението на Програмата за газифициране на община Ел.Пелин (Бизнес-

програмата на „ГЕД”ЕООД, одобрена от ДКЕВР) –  работи се по Изграждане на 

разпределителния газопровод Равно поле– Мусачево- Григорево с отклонение за гр. Елин 
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Пелин-запад и по Изграждане на газоразпределителни мрежи (битова газификация) на гр. 

Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Равно поле и с. Мусачево и проектиране 

на такива за с. Мусачево и с. Григорево. 

 

Ефективността на резултатите от работата по изпълнение на ОПР беше оценена от 

участниците в анкетирането. Отчитат се положителните промени, настъпили в населените 

места и живота на хората от община Елин Пелин. /Приложение 4/. 

 

Обща слабост на изпълнението на ОПР е липсата на надеждна система за отчитане на 

дейностите, извършени на територията на общината от партньорите в лицето на общината, 

бизнеса и структурите на гражданското общество.  

За стандартизиране и облекчаване процеса на наблюдение , е необходимо да се разработи 

Матрица за измерване на годишния напредък на изпълнението ОПР. Използването й ще 

стандартизира процеса на наблюдение на ОПР. Необходимо е оптимизиране на системата 

от индикатори за оценка на ОПР, съотносими към индикаторите на Националната 

стратегия за регионално развитие и, включването на които в ОПР е желателно с оглед 

релевантност със стратегическите документи от по-висок ред. 

За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, при 

които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, посочени в 

ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга. Ежегодното наблюдение на 

изпълнението на ОПР ще позволи обективна оценка на това изпълнение, на ефективността 

на интервенциите и на ефикасността на вложените средства. 

 

3.3. Оценка на стратегията на ОПР: 

ОПР на Община Елин Пелин, разработен през 2005 г., се реализира при променени 

условия. От 2007 г. България е страна - членка на ЕС и реализира кохезионната политика 

на Съюза. В страната действа нова институционална рамка, чрез която се управляват 

процеси по усвояване на СКФ, променено е законодателството, което представлява 

нормативна основа за изпълнение на ОПР. 

Уместността на стратегическата част на ОПР към днешна дата беше тествана от гледна 

точка на: 
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1. Съответствие на SWOT анализа, целите и приоритетите на ОПР на потенциала, 

основните проблеми и нуждите на хората от общината 

Анкетираните по време на изготвяне на МО считат, че визията, приоритетите на ОПР и 

силните страни на общината са приемливи, актуални и към днешна дата и не са загубили 

своята значимост. Съществува необходимост от актуализиране на SWOT – анализа, който 

да отрази промените, настъпили в следствие на световната финансова и икономическа 

криза. Необходимо е да се анализират социално-икономическите тенденции и мненията на 

заинтересованите страни, и да се разработи актуализиран вариант на „Силните" и „Слаби" 

страни на Община Елин Пелин.  

2. Съответствие на ОПР на планове и политики от по-високо ниво 

В стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и националното 

законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след 

приемането им през 2007 г. Необходимо е акцентиране върху темата за  иновациите, която 

става все по-актуална в европейски и национален мащаб, и евентуална актуализация на 

ОПР може да бъде потърсена в тази насока.  

При разработване на програма за изпълнение на ОПР до края на 2013 г. е препоръчително 

да се работи с актуализираните варианти на документите от по-високо ниво, за да се 

постигне съгласуваност с техните цели и приоритети, в случай, че има промяна. Акцент 

следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано развитие, като 

се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните оперативни програми, по 

които община Елин Пелин е бенефициент.  

С оглед повишаване конкурентноспособността на община Елин Пелин по сега 

действащите оперативни програми, както и за осигуряване на плавен преход за 

осъществяване на целите, заложени в документа „Европа 2020", е препоръчително при 

актуализирането на ОПР те да се вземат предвид . 

Необходимо е да се актуализират мерките и интервенциите от ОПР с актуалните 

оперативни програми и потенциалните бенефициенти от общината. Тази информация 

определя пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и 

различните приоритети и цели на ОПР. От нея става ясно за кои приоритети и цели на ОПР 

не съществува друг източник на финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази 

инфомация може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за 
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насочване на бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни 

за нуждите на населението от общината, и за които не може да бъде осигурено 

финансиране от оперативни и други донорски програми. 

 

Преглед на ОПР е необходим не само по отношение на стратегическата част на ОПР, но и 

в структурно отношение. За да съответства ОПР на промените на национално ниво, той 

трябва да бъде актуализиран с акцент върху системата на изпълнение, мониторинг и 

контрол на общинския план за развитие. 

3.  Съответствие на средата, в която се осъществяват интервенциите на ОПР: От 2005  

г., в която е разработен и приет Общинския план за развитие, в международен мащаб се 

развиха редица процеси, които оказват своето влияние върху актуалността му. Най-

важните от тях са: 

• Световната икономическа и финансова криза 

• Глобализацията 

• Демографските промени 

• Изменението на климата 

• Енергийният пазар 

Въздействието им следва да бъде разгледано през призмата на техните ефекти върху 

територията на община Елин Пелин в средносрочен и дългосрочен план. 

 

3.4. Оценка на координацията на ОПР : 

1. По отношение на системата на наблюдение и контрол и прилагане принципа на 

партньорство:  
 
Функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по 

изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят от общинския 

съвет и кмета на община Елин Пелин. За целта, тези въпроси следва да се решат в рамките 

на Наредба, приета от общинския съвет. С нея се уреждат всички въпроси, свързани с 

текущото управление на реализацията на общинския план за развитие. Наредбата трябва 

да обхваща: 

 утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 

 периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите; 
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 анализиране  резултатите  от  изпълнението  на  приоритетите, целите, мерките и 

степента на постигане на интервенциите; 

 разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена; 

 годишен доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в Общинския съвет; 

 разглеждане   предложения   за   преразпределение   на   средствата по 

приоритетите, целите и мерките; 

 предложения за промени, свързани с постигането на целите на плана или 

подобряване на управлението му. 

Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади, междинния и заключителния 

доклад за изпълнение на плана. Докладите съдържат информация за: 

 предложения за промени, свързани с постигането на целите на плана или 

подобряване на управлението му 

 промените в социално-икономическите условия и секторните политики за развитие 

на местно, регионално и национално ниво; 

 постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите,  мерките и 

индивидуалните проекти и схеми за подпомагане; 

 финансовото изпълнение на проектите; 

 Действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при 

изпълнение на плана включващи мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и 

създадените механизми за събиране на данни; 

  преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на изпълнение, 

както и мерките за преодоляване на тези проблеми; мерките за осигуряване на 

публичност; 

 мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните политики и 

програми. 

При извършване на Междинната оценка беше направен преглед на функционирането на 

Системата за наблюдение и контрол на ОПР. 

В рамките на разглеждания период Община Елин Пелин не  е направила годишни анализи 

на постигнатия напредък по отношение на целите . При подготовката на всеки проект се 

прави анализ на ползите и на тенденциите за развитие. Общинският съвет участва в 
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процеса, като одобрява кандидатстването по дадена бюджетна линия и съфинансирането 

по конкретни проекти. / Приложение 5/ 

Процесът по изпълнение и мониторинг е дефиниран в ЗРР. Съпоставката спрямо 

законовите изисквания показва, че ОПР на Община Елин Пелин съдържа 

организационната структура за изпълнение, но няма конкретни правила и отговорности за 

включването на представители на заинтересованите страни и не е конкретизирана степента 

на участие на партньорите в различните функции. 

При актуализацията на ОПР е препоръчително, с оглед спазване на принципа на 

партньорството и включване на заинтересованите страни, в системата за наблюдение и 

контрол на ОПР да бъде включен раздел и разписани процедури за привличане на 

заинтересованите страни още на ниво избор на проектни предложения и определяне на 

териториалния обхват на проектите на конкурентен принцип. 

Съгласно действащата нормативна база (чл. 13 ал. 2 т. 7 от ЗРР) Община Елин Пелин 

трябва да приеме Програма за реализация на Общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и 

звената за изпълнение на проектите. Не е възможно да бъде оценено доколко бюджетните 

алокации и трансфери на този етап съответстват на целите на ОПР поради липсата на 

годишно планиране и отчитане изпълнението на ОПР. Не е попълвана Индикативна 

финансова таблица, в която се обобщават необходимите ресурси за реализация на ОПР и 

се определят различните финансови източници - Национален бюджет, оперативни 

програми, местен бюджет, финансиране от партньори и др. Необходимо е да  се 

разработена Матрица на индикативна финансова таблица, която следва да бъде приемана 

преди или заедно с общинския бюджет. 

2. По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените в ОПР 

индикатори: 

Към момента на изготвяне на Междинна оценка на ОПР няма действаща информационна 

система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Независимо от разпоредбата на 

чл. 25 от ЗРР, създаването на единна информационна система за управление на 

регионалното развитие в национален мащаб все още се бави. 

3. По отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на действията 

по изпълнение на ОПР: 
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ОПР не съдържа мерки за осигуряване на информация и публичност на действията на 

местната власт за изпълнение на общинския план, съгласно които „Органите, звената и 

организациите, извършващи действия в рамките на правомощията си по изпълнението на 

Общинския план за развитие осигуряват своевременна информация за характера и 

същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването 

им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати включително относно 

помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.» 

 

Община Елин Пелин е приела и прилага следния механизъм за провеждане на обсъждания 

на документи и публични обсъждания: 

1. Общински бюджет- Механизмът за провеждане на обсъждане на Общинския бюджет е 

определен в Наредба ……….. за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет, приета от Общински съвет с Решение ………… 

2. Стратегии и програми - Обществени обсъждания на програми и стратегии в общината се 

провеждат с участието на заинтересовани страни: кметове на населени места, НПО, 

сдружения, медии, експерти от общината, бизнес. Най-често се сформират фокус-групи от 

заинтересованите страни, като те биват подбирани в зависимост от областите, които са 

засегнати в съответната програма или стратегия. Оповестяването на предстоящото 

обсъждане става чрез публикуване на съобщение на официалния сайт на общината, 

съобщения в местните вестници и телевизия. На участниците във фокус-групите се 

разпращат покани по предварително изготвен от PR-а на общината списък. Провежда се 

предварителна среща-дискусия, на която разяснява на всички заинтересовани страни по 

какви въпроси се търси тяхното мнение, как резултатите от обсъждането ще бъдат 

ефективно използвани и др. На всеки участник се предоставя екземпляр от проектите на 

документите, предмет на обществено обсъждане. На сайта на общината биват публикувани 

документите предмет на обществено обсъждане. По време на обсъжданията се водят 

протоколи, събира се документация и се обобщават данни. След приключване на 

обсъжданията, кметът на общината внася проекта на документа с резултатите от 

обсъжданията за разглеждане от Общински съвет и взимане на решение за приемане на 

съответния документ. 
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За обсъждането на важни въпроси и проблеми от конкретно естество в общината са 

създадени съвети: 

1. Обществен съвет по местно самоуправление: …… 

Информацията за изпълнението на ОПР е индиректна, доколкото принципа на прозрачност 

и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван със средства по ОП, и 

доколкото Програмата за управление на община Елин Пелин за срока на мандат 2007-2011 

се отчита ежегодно. 

Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от заинтересованите 

страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Въпреки че в повечето апликационни 

форми за финансиране от различни източници се търси корелация на целите и 

съотносимостта на конкретния общински проект към стратегически документи на 

различни нива, и в частност към ОПР, тази информация не се акумулира. 

Макар и да съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не 

действа механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна 

оценка на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията. 

Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за 

координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите 

страни, включително за осигуряване на информация и публичност. 

 

4. По отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със 

секторните политики, планове и програми; 

Прегледът на целите и мерките на действащите към момента оперативни програми, 

анализът на допустимостта на община Елин Пелин да кандидатства по тях, както и 

фокусиране върху разработване на междуобщински проекти е част от дейността по 

актуализиране на ОПР , която ще позволи по-пълно съответствие на ОПР със секторните 

политики, планове и програми. Подходът включва и действия по интегриране на 

актуалните в община Елин Пелин планове и програми в ОПР и корелация с цели, 

резултати и въздействия между всички програми, за изпълнението на които Община Елин 

Пелин отделя ресурси. 
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4. Заключения (основни изводи):  

Общи констатации: 

1. Аналитичната част на действащата ОПР в отделни части е доста общо разписана, 

изпълнена с ненужни детайли по отношение на съобщаването на факти и статистически 

данни, без те да са достатъчно анализирани и изведени като конкретни проблеми, имащи 

отношение към развитието на територията на общината. 

2. Анализите в дадени части също са твърде общи, без достатъчна конкретика и без 

пространствено асоцииране на проблемите, което на практика води до формулирането на 

твърде обща стратегическа рамка за развитие, имаща по- скоро характер на „списък с 

пожелания”. 

3. Липсва критичен анализ на проблемите, съпътстван от прекалено оптимистичен прочит 

на ресурсите и потенциала за развитие на Общината. Това създава погрешното 

впечатление, че в Община Елин Пелин всичко е наред и няма нужда от стратегически 

мерки за преодоляване на слабостите, а само от мерки, свързани с усвояване на нейния 

потенциал. Подобни стратегически документ обикновено не се изпълняват или имат силно 

ограничено влияние върху фактическото развитие на общината. 

4. В SWOT анализа, който се явява обобщаващият фундамент на стратегията, да бъдат 

отразени съществуващите проблеми (местни и външни за територията), които са свързани 

с глобалните екологични проблеми (промени в климата, загуба на биоразнообразие, 

деградация на почви и пр.). Проблематиката следва да бъде неразделна част от 

формулираните цели и приоритети и да намери съответния конкретен израз във 

формулираните мерки. 

5. Обвързаността между стратегическата и аналитичната част на документа. Анализът на 

ситуацията не е самоцел към стратегията, а обосновка на проблемите и оценка на 

потенциала, като преодоляването на проблемите и, респективно, усвояването на 

потенциала и ресурсите са предмет на стратегическия документ. Залегналите 

стратегически цели, приоритети и мерки са технологията „как”, „кога” и „къде” да стане 

това. 

6. Подценена е ролята на индикаторите и са представени чисто формално чрез 

използването на твърде общи дефиниции, които не са конкретно свързани с постигането на 

заложените в документа цели и произтичащите от тях приоритети и мерки. Индикаторите 
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следва да дават ясен отговор на въпроса „какво се случва с общината” и „как се прилага 

предписаната „технология” (т.е. стратегията) за нейното развитие. Индикаторите следва да 

показват как работи стратегията, да дават ясни параметри за това какво се случва, какво е 

постигнато и какво не. Те следва да са малко на брой, но измерими и конкретно отнасящи 

се към дефинираните цели, приоритети и мерки. 

Общи изводи: 

1. Отчита се обективна трудност, граничеща с невъзможност за оценяване на преките 

ефекти и въздействия в резултат на реализацията на ОПР за анализирания период. 

Основните причини за това са: 

 липсата на детайлизация на мерките, включени в действащата ОПР в дейности и 

план за тяхното изпълнение; 

 индикативна финансова таблица в ОПР  не е актуализиране и от там липсват реални 

стойности по отделни дейности/проекти, което прави невъзможно използването на 

финансови индикатори; 

 липсата на детайлизация не дава възможност за директно свързване на отчетени 

ползи за заинтересованите страни в Община Елин Пелин с изпълнението на 

Общинския план за развитие,което прави междинната оценка доста субективна, 

поради единствената възможност за т.н.експертна оценка; 

 липсва описание и обосновка, които да покажат връзката на отделните мерки, 

приоритети с дадена специфична цел; индикаторите, доколкото ги има са твърде 

общи и посочени само на ниво специфична цел; 

 липсва информация за систематични действия в областта на наблюдението на 

изпълнението и особено за доизграждане на системата за наблюдение, в т.ч. 

дефиниране на пълни индикатори с ясни параметри, позволяващи отчитане на 

напредъка в сравнение с базовата стойност; 

Трябва да се отбележи, че посочените по-горе дефицити се дължат предимно на липса на 

опит в планирането на различни нива, в това число на областно и общинско, както и на 

несъвършенства в нормативната уредба, до много голяма степен регулирани с последните 

промени в ЗРР и ППЗРР. Също така информацията в Методическите указания за 

актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално развитие – 2009 г.на 

МРРБ е в достатъчно степен детайлна за да адресира идентифицираните дефицити по 
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отношение на системата за наблюдение, респективно оценките на изпълнението и 

постиженията. 

По отношение изпълнението на ОПР: 

 Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен 

напредък на Община Елин Пелин в реализиране на Приоритети 1,2 и 3. 

Резултатите от реализираните проекти водят до постигане на основната цел на 

ОПР;  

 Проектите, по които се работи, в голяма степен са финансирани с безвъзмездни 

средства, което свидетелства за умело използване на възможностите, 

предоставяни от оперативните програми, както и за висока ефективност и 

ефикасност в изпълнение на ОПР; 

 Публичните средства са насочват към решаване на съществени нужди и 

проблеми на хората от общината; 

 Не е изградена надеждна система за отчитане на напредъка по изпълнение на 

ОПР съгласно заложените в ОПР индикатори. 

 

По отношение стратегията на ОПР: 

 ОПР на Община Елин Пелин, разработен през 2005 г., се реализира при променени 

условия; 

 Основните проблеми и нужди на хората от общината се запазват,но някои от тях се 

задълбочават; 

 Съществува необходимост от актуализиране на SWOT - анализа; 

 Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили 

своята значимост. Относителната им тежест се запазва; 

 Налице е съотносимост на визията, целите и приоритетите на ОПР и тези на ОСР на 

Софийска област и на РПР на Югозападен район; 

 Развитието на европейската политика за регионално развитие поставя нови цели и 

предизвикателства, които ще се реализират и на местно ниво. 

 

По отношение координацията на ОПР 
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 Приоритетите на ОПР са включени в Програмата за управление на община Елин 

пелин за срока на мандат 2007-2011 г. Налице е ангажимент на органите на местно 

самоуправление в общината да реализират в мандата политиката на регионално 

развитие, определена в ОПР. Съгласно ЗМСМА кметът отчита изпълнението на 

Програмата пред Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и 

изпълнението на ОПР. 

 Не са разписани вътрешни процедури, които определят процеса на планиране, 

разработване и управление на проекти, с участието на общинските отдели и 

дирекции, ангажирани в прилагането на ОПР; 

 Системата за наблюдение и контрол не функционира съгласно разпоредбите на ЗРР 

и не позволява количественото и качествено измерване на резултатите за целите на 

мониторинга и оценката. 

5. Препоръки: 

По отношение изпълнението на ОПР: 

 Необходимо е активизиране на проектната готовност и партньорствата в 

изпълнение на приоритети 1, 3 и 4; 

 Разработване на инструментариум - „Матрица за измерване на годишния напредък" 

и „ Годишна индикативна финансова таблица”, който ще оптимизира измерването 

на годишния напредък по изпълнение на ОПР; 

 За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, 

при които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, 

посочени в ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга. 

 

По отношение оценката на стратегията на ОПР: 

 Общинският план за развитие следва да бъде актуализиран в контекста на новите 

стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след 

2007 г., включително като се има предвид новата европейска стратегия „ Европа 

2020" и Национална концепция за програмиране на развитието през следващия 

програмен период 2014-2020 г.; 
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 Необходимо е структурата и съдържанието на ОПР да бъдат оптимизирани в 

съответствие с : новото национално законодателство за регионалното развитие от 

2008 г.,  актуализираните стратегически документи от по-високо ниво. 

 

По отношение координацията на ОПР: 

 следва да се създадат необходимите институционални предпоставки - процедури, 

функции на структурните звена и организация на дейността на общинската 

администрация, привличане на заинтересованите страни, осигуряване на 

информация и публичност, за ефективно и ефикасно управление на дейностите по 

изпълнението, наблюдението и вътрешната оценка на ОПР; 

 Укрепването на административния и експертния капацитет за планиране, 

наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО са от 

съществено значение за реализирането на политиката за регионално развитие на 

територията на Община Елин Пелин и за привличането на безвъзмездни средства от 

източници, алтернативни на общинския бюджет; 

 Съгласно чл. 13 ал. 1 т. 7 на ЗРР следва да се приеме програма за реализация на 

общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото 

изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите, 

а индикативната финансова таблица да е във връзка/ да корелира с общинския 

бюджет. 
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Приложения: 


