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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: Определяне на представител на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

„Еленско - Златаришки балкан“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 23 / 18.03.2010 г. Общински съвет Елена е дал съгласие община Елена да стане 

съучредител в МИГ „Еленско - Златаришки балкан” – сдружение с нестопанска цел, определено да 

осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на Министерството на земеделието и 

храните. Със същото решение за представител на община Елена в Учредителното събрание на МИГ 

„Еленско - Златаришки балкан” е определен Сашо Петков Топалов, тогава кмет на община Елена, на 

когото е възложено да я представлява в работата на Управителния съвет и Общото събрание на 

сдружението. 

С Решение № 107 / 20.08.2015 г. (допълнено с Решение № 122 / 10.09.2015 г.) Общински съвет Елена 

е дал съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (за краткост ВОМР) 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., като е определил 

партньорите по проекта и е упълномощил кмета на община Елена, Дилян Стефанов Млъзев, да 

представлява  общината  в  партньорството  по  проекта, като подпише споразумението за 

партньорство, покани  за  партньори  по  проекта заинтересованите страни и текущо да осигурява 

публичност и информираност за дейностите по проекта. 

В изпълнение на горецитираното решение, община Елена е подала проектно предложение, което е 

одобрено и на 07.12.2015 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция. Стойността на договора е 47 815.75 лв., а срокът за 

изпълнение на проекта – 6 месеца. Дейностите по проекта включват работни групи с експерти, 

информационни срещи със заинтересованите страни, конференции и др. Част от събитията вече се 

състояха, а други предстоят. В края на този публичен процес ще бъде приета „Стратегия за водено от 

общността местно развитие“, с която ще се кандидатства за финансиране по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020. 

Паралелно с разработването на Стратегията за ВОМР, следва да бъде извършено саниране на 

съществуващото сдружение с нестопанска цел „МИГ Еленско-Златаришки Балкан“, с оглед 

привеждането му в съответствие с Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на Министерството на земеделието 

и храните за прилагане на подмярка 19.2. от ПРСР 2014 - 2020. Предстои заседание на Управителния 
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съвет на сдружението, свикване на Общо събрание, промяна в наименованието на МИГ-а в 

съответствие с изискванията на Наредбата, приемане на нови членове, промени в Устава, 

структуриране на управителните органи при спазване квотното участие на трите сектора (публичен, 

стопански и граждански), и др. Публичността на този процес е гарантирана, тъй като се предвижда 

той да се осъществява едновременно с разработването на Стратегията за ВОМР. 

Съгласно чл. 11, ал. 3 от действащия Устав на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Еленско - 

Златаришки балкан“, членовете - юридически лица участват в дейността на Сдружението и органите 

му чрез свой законен представител. Законът за местното самоуправление и местната администрация 

регламентира, че Общинският съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местни 

власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя 

представителите на общината в тях. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Устава на сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско-

Златаришки балкан“, Общински съвет Елена: 

1. Освобождава Сашо Петков Топалов от функциите му на представител на Община Елена в 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско - Златаришки балкан“, възложени му с  Решение 

№ 23 / 18.03.2010 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя за представител на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско 

- Златаришки балкан“ инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена. 

3. Възлага на инж. Дилян Стефанов Млъзев да представлява Община Елена в Общото 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско - Златаришки Балкан“, като 

упражнява от името на общината всички нейни права и задължения като член, включително и 

на управителните органи на сдружението. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

 

Евдокия Уколова, главен експерт „СПИРП“ 

18.02.2016 г., 16:30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


