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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 Eлена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор  № BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 18 януари 2022 година СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обяви прием на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

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

от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Процедурата има за цел да 

оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ посредством 

подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура за публично ползване.  

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

на проектни предложения е 17:00 часа на 9 май 2022 година, 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 година (ИСУН 2020). 

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

на проектните предложения, нуждите и приоритетите на общината, считам за 

целесъобразно община Елена да кандидатства с проектно предложение по отворената за 
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кандидатстване мярка 7.5. При евентуално спечелване на проекта, ще бъдат поставени 

информационни табели на възлови места н града, ОТИЦ ще бъде оборудван със 

съвременна апаратура за получаване на информация от посетителите и ще се оформи кът 

за отдих в парковото пространство около Бакаловата къща. 

Проектното предложение отговаря на приоритетите на План за интегрирано развитие на 

Община Елена  за периода 2021 – 2027 година и води до постигане и изпълнение на 

Стратегическа цел 1: „Създаване на условия за бизнес с по-висока добавена стойност в 

местната икономика“, Приоритет 2: „Развитие на интегриран туристически продукт“, 

Мярка 2.3: „Туристическа инфраструктура и създаване на атракции“. 

Съгласно Условията за кандидатстване е необходимо да има съгласие на Общинския 

съвет за кандидатстване по мярката, както и уверение, че дейностите по проекта 

отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, което се удостоверява с 

решение на Общинския съвет. 

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, във връзка с Условия за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Общински 

съвет Елена: 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с 

проектно предложение. 

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

отговарят на приоритетите на  План за интегрирано развитие на Община Елена 

за периода 2021 – 2027 г.  и води до постигане и изпълнение на Стратегическа 

цел 1: „Създаване на условия за бизнес с по-висока добавена стойност в 

местната икономика“, Приоритет 2: „Развитие на интегриран туристически 

продукт“, Мярка 2.3: „Туристическа инфраструктура и създаване на атракции“. 

3. Възлага на общинска администрация Елена да подготви необходимите 

документи за кандидатстване по цитираната процедура за финансиране.  
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4. Упълномощава кмета на Община Елена да подаде документите по  процедура № 

BG06RDNP001-19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. с 

проектно предложение.  

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

Христо Захариев,  директор дирекция ХДИРПС  

22.03.2022 г., 14:30 ч. 

 

  

 


