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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: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Процедура чрез 

подбор - BG06RDNP001-19.080 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 Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и 

Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание Решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „МИГ 

общини Елена и Златарица” от 25.07.2018 г. и 25.09.2018 г., и на основание чл. 62, т. 4 от Наредба 

№ 22 / 14.12.2015 г. на Министерство на земеделието, храните и горите и Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”, са утвърдени 

насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.080 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 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Съгласно обявата за откриване на процедурата чрез подбор крайният срок за подаване на проектни 

предложения е 17:00 часа на 03 декември 2018 г., чрез попълване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020). 

След направен анализ на изискванията на обявения целеви прием и критериите за оценка на 

проектните предложения, както и на нуждите и приоритетите на община Елена, предлагам за 

целесъобразно община Елена да кандидатства с проектно предложение за „Реконструкция на 

Лятно кино - гр. Елена“. 

Проектите, които ще се подпомагат трябва да се осъществяват на територията на общините от 

селските райони, каквато е община Елена, да има съгласие на общинския съвет за кандидатстване 
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и дейностите, включени в тях да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на 

съответната община, което се удостоверява с решение на общинския съвет. 

Предлаганото проектно предложение съответства на приоритетите, целите и мерките на 

Общинския план за развитие на община Елена, приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински 

съвет Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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, Общински съвет Елена 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-19.080 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 Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена 

и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно 

предложение „Реконструкция на Лятно кино - гр. Елена“. 

2. Декларира, че дейностите, заложени в проектното предложение напълно 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Елена 

(2014 - 2020), приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

кандидатстване по цитираната схема за финансиране и да подаде проектното 

предложение в регламентирания срок. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор дирекция УТОС 

16.11.2018, 09:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


