
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 161 / 17.11.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 17.11.2022 г. 

 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 

райони“ 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 Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

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

местната администрация, 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 

BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация 

на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ 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 

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

проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в 

село Константин и село Майско, 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., приет с Решение № 147 от 30.12.2021 г. на 

Общински съвет Елена. 

 

 



 

 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе необходимите 

документи за кандидатстване по цитираната схема за финансиране, както и да 

извършва всички фактически и правни действия, свързани с 

кандидатстването. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


