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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 39 / 31.03.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 31.03.2022 г. 

 

 

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. 

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   

/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 № 

BG06RDNP001-19.329 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.  

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.  

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


