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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 133 / 14.09.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 14.09.2016 г. 

 

 

Относно: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена по Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 с проектно предложение „Рехабилитация 

и реконструкция на участъци от общинска пътна мрежа в община Елена“ и 

потвърждение за съответствието му с приоритетите на Общинския план за 

развитие 2014 – 2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба № 12 

на Министерство на земеделието и храните от 25 юли 2016 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинска пътна мрежа в 

община Елена“, а именно: път VTR2076 „Палици - Чакали“, път VTR3113 

„Мийковци - Игнатовци” и път „Елена - Багалевци - Тодювци“ (проектен път 

VTR 3140), по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение, 

съответстват на Приоритет 4. „Изграждане на техническа инфраструктура, 

осигуряваща оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и 

здравословна среда за населението“, включващ Специфична цел 4.1. 

„Подобряване на достъпа до основни услуги за населението“, Мярка 4.1.1. 

„Общинска пътна мрежа“, от Общинския план за развитие 2014 - 2020, приет с 

Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

 

 

 



 

3. Възлага на кмета на общината извършването на всички фактически и правни 

действия, свързани с подготовката на проектното предложение и 

кандидатстването на община Елена по обявения със Заповед № РД 09 - 552 / 

02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните прием на заявления за 

подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


