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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 150 / 20.10.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 20.10.2022 г. 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Eлена с проектно предложение по процедура 

чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” 

по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 

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 № 

BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

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

№ BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” по подмярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ 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 „Обогатяване 

на празничния календар в община Елена“. 

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

съответстват на приоритетите на  План за интегрирано развитие на Община 

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

цел 3 „По – добра грижа за хората и развитие на човешкия и социалния капитал“, 

Приоритет 9. „Развитие на културните дейности и съхранение на местните 

традиции“, Мярка 9.2 „Културен обмен и сътрудничество“. 

 



 

3. Упълномощава Кмета на Община Елена да подаде в указания срок изискуемите 

документи по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 

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 

„Обогатяване на празничния календар в община Елена“. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


