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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 38 / 31.03.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 31.03.2022 г. 

 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.238 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 Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „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. 

 

 

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 № 

BG06RDNP001-19.238 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 Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на СНЦ „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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 10 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- 2/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.238 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 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „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 в гр. Елена“. 

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 Приоритет 4: 

„Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна среда за населението“, 

Специфична цел 4.1. „Подобряване на достъпа до основни услуги за населението“ 

и Специфична цел 4.2. „Подобряване облика на населените места“. 

3. Възлага на общинска администрация Елена да подготви необходимите 

документи за кандидатстване по цитираната процедура за финансиране. 

4. Упълномощава кмета на Община Елена да подаде в указания срок изискуемите 

документи по процедура № BG06RDNP001-19.238 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 Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „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 в гр. 

Елена“.  

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 
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