
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 
изх.№ РД.01.02 - 84 / 20.05.2016 г. 

 

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: Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за местно 

развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” 

по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 107 / 20.08.2015 г. Общински съвет Елена е дал съгласие за 

кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на територията на община Елена, 

като е определил партньорите по проекта: община Елена (водещ партньор) и община 

Златарица; лицето, което да представлява общината в партньорството по проекта и 

подписва споразумението за партньорство - кмета на община Елена; териториалния 

обхват - цялата територия на общините Елена и Златарица.  

След подаване на заявление по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, 

Община Елена сключва договор по Програмата за развитие на селските райони 2014 -

2020,  Проект № РД.50-172 / 07.12.2015 М 19 „Водено от общностите местно развитие“. 

В резултат на изпълнение на проекта е разработена  Стратегия за водено от общността 

местно развитие (ВОМР).  

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” по Програмата за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г. местната инициативна група следва да подаде заявление 

за предоставяне на финансова помощ, като към заявлението следва да представи 

документ, доказващ наличие на финансов ресурс за изпълнение на стратегията. 

Необходимият финансов ресурс е в размер на 20 000 лв., като в съответствие с 

договореното разпределение на средствата по Стратегията за местно развитие, 60 на сто 

от средствата за управление (12 000 лв.) следва да осигури община Елена, респ. 40 на сто 

(8 000 лв.) следва да осигури община Златарица, за което от тяхна страна ще се приеме 

аналогично решение. 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 24, ал. 1, т. 22 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет 

Елена: 

1. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс в размер на 12 000 (дванадесет 

хиляди) лева от бюджета на община Елена, необходими за управление на 

стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии ВОМР” по Програмата за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена осигуряването на финансовия ресурс по т. 1 

чрез бюджета на общината. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвили: 

 

 

Елка Николова - директор дирекция „ФБМП“  

 

 

Евдокия Уколова - гл. експерт „СПИРП“ 

 

19.04.2016 г., 11:15 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев - ст. юрисконсулт 

 


