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изх.№ РД.01.02 - 83 / 20.05.2016 г. 

 

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: Упълномощаване на председателя на Общински съвет – Елена да подпише 

декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно 

развитие“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена изпълнява проект по Договор № РД 50-172 / 07.12.2015 г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 

“Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 “Водено от общностите местно 

развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г. 

(ПРСР). Партньор по проекта е община Златарица. 

По проекта е разработена Стратегия за местно развитие (СМР) за територията на двете 

общини, с която създадената „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ - 

юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 

регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, представляващо 

публично-частно партньорство, в срок до 31 май 2016 г. ще кандидатства пред ПРСР по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за финансиране на 

местни проекти. 

Във връзка с кандидатстване на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ по 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от 

общностите местно развитие“, председателят на Общински съвет – Елена следва да 

декларира, че разработената Стратегия за местно развитие по подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ (ВОМР) за периода 2014-2020 на Сдружение с нестопанска 

цел „МИГ общини Елена и Златарица“ е разработена въз основа на местните потребности 

и потенциал на община Елена и съответства на политиките на национално, регионално и 

местно ниво, включително и с политиките на десегрегация и деинституционализация. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 



 2 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, от Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” 

по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., Общински съвет Елена: 

1. Възлага на председателя Стоян Николаев Златев да се запознае със съдържанието 

на Стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно 

развитие“ (ВОМР) за периода 2014 - 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

общини Елена и Златарица“. 

2. Упълномощава председателя Стоян Николаев Златев да подпише декларация по 

чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции 

в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“, в случай че 

Стратегията е разработена въз основа на местните потребности и потенциал на 

община Елена и съответства на политиките на национално, регионално и местно 

ниво, включително и с политиките на десегрегация и деинституционализация. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвил: 

 

 

Евдокия Уколова - гл. експерт „СПИРП“ 

 

19.04.2016 г., 10:45 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев - ст. юрисконсулт 

 


