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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 90 / 25.07.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 25.07.2019 г. 

 

 

Относно: Съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

за финансиране по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в 

областта на управлението на отпадъците“ в рамките на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020” 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 

2014 - 2020”. 

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

съответстват на подмярка 5.1.3.7. „Информационна кампания в по големите 

населени места за подобряване екологичната култура на населението“ към мярка 

5.1.3. „Отпадъци“, специфична цел 5.1. „Подобряване на екологичната 

инфраструктура, осигуряваща по-добро качество на живот“, приоритет 5. 

„Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда и постигане 

ефективно използване на природните ресурси“ от Общинския план за развитие на 

община Елена, приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

3. Декларира, че при одобряване на проектното предложение, ще предостави за 

безвъзмездно ползване за целите на проекта помещение (помещения) в сграда - 

общинска собственост, разположена в  УПИ - III „За Общностен център“, кв. 25 по 

плана на гр. Елена, с идентификатор 27190.501.433.1 по КККР, с административен 

адрес: гр. Елена, ул. „Сава Катрафилов“ № 25, за период, не по-малък от 7 години, 

в т.ч. 18 месеца период на изпълнение и 5 г. устойчивост след приключване на 

проекта, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова 

помощ. 

 

 



 

4. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и 

правни действия, свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение по т. 1 от настоящото решение. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


