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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Подкрепа за кандидатстването на Църква „Рождество Богородично“ - гр.
Елена по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство“ от
Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020) и потвърждение за
съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на община Елена е постъпило писмо от Архиерейския наместник на
Еленска духовна околия, протойерей Валентин Георгиев, с което се иска Общински съвет
Елена да изрази подкрепа за кандидатстването на храмовете „Успение на Пресвета
Богородица“ и „Рождество на Пресвета Богородица“ по подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).
Община Елена попада в териториалния обхват на приложение на подмярка 7.6 от ПРСР
2014 - 2020. Допустимите дейности включват инвестиции за възстановяване, реставрация,
ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по
вертикалната планировка, и подобряване на прилежащите пространства. Бенефициенти са
местните поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица съгласно
чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за такива по силата на чл. 10 от
същия закон.
В Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014 - 2020 г. е изведен
Приоритет 2: „Развитие на туризма на базата на културно-историческото наследство и
природния потенциал на територията“, включващ специфична цел 2.2: „Разнообразяване
на туристическото предлагане“. Мярка 2.2.3 към същата е насочена към културноисторическото наследство и включва в себе си извършването на реставрационни и
консервационни дейности на културни паметници, какъвто е и храмът „Рождество на
Пресвета Богородица“ (недвижима културна ценност от местно значение).
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Елена:
1. Изразява подкрепа за кандидатстването на местното поделение на
източноправославното вероизповедание - Църква „Рождество Богородично“ - гр.
Елена с проектно предложение по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020), включващо
дейности, свързани с храм „Рождество на Пресвета Богородица“ в гр. Елена,
недвижима културна ценност от местно значение.
2. Потвърждава, че проектното предложение съответства на Дейност 2.2.3.3.
„Извършване на реставрационни и консервационни дейности на културни
паметници“, Мярка 2.2.3. „Културно - историческо наследство“, Специфична цел 2.2.
„Разнообразяване на туристическото предлагане“, Приоритет 2. „Развитие на
туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал на
територията“ от Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014 2020 г., приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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