
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

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

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 
изх.№ РД.01.02 - 82 / 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: Безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за нуждите на 

Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ 

 

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. 

Съгласно изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

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

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

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., чл. 13 , ал. 1, т. т. 1 и 3, „Местната 

инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР 

самостоятелен офис, офис оборудване за осъществяване на дейността, в това число 

принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на 

осигурените служители, като към Заявлението за кандидатстване се прилагат 

документи, удостоверяващи наличие на правно основание за предоставяне на 

помещение/-я за офис, съдържащ описание на характеристиките на помещението/-ята, 

документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника“. 
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Също в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., в Приложение № 9 към чл. 29, ал. 1 - 

Критерии за оценка на Стратегиите за ВОМР - т. 4.2. са указани изисквания към офиса: 

„Да е достъпен за хора с увреждания с осигурено помещение за провеждане на срещи и 

заседания, различно от работното, да е осигурено архивно помещение“. 

На свое заседание от 24.03.2016 г., Сдружение „Местна инициативна група общини Елена 

и Златарица“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, взе решение офисът да 

бъде ситуиран с административен адрес в гр. Елена, за което бъде изискано съгласие, 

респективно решение на Общински съвет - Елена. Срокът, за който следва да бъде 

предоставени активите, не може да бъде по-малък от 8 години. 

В качеството ми на кмет на община Елена и Председател на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“, изхождайки от 

нормативните изисквания, преценявайки възможностите, с които разполага община Елена 

като собственост, предлагам за указаните нужди да се предоставят три помещения в 

сутеренния етаж от новоизградения Общностен център - частна общинска собственост 

съгласно АОС № 1113 от 12.11.2015 г., административен адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава 

Катрафилов“ № 25, а именно: помещения (съгласно разпределение към архитектурен 

проект) № 3 (10,32 кв. м.) - за офис, № 4 (9,07 кв. м.) - за архив и № 5 (9,84 кв. м.) - за 

офис, както и театрална зала със сцена (84,38 кв. м.) на втори етаж в сградата - при 

провеждане на срещи и заседания. Сградата е с осигурен достъп за хора с увреждания - 

изграден е асансьор за инвалиди. Офисните помещения са обзаведени за осъществяване на 

дейността, в това число оборудвани с принтер и компютри, съответстващи на броя на 

осигурените служители - 4 бр. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена: 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за нуждите на Сдружение „Местна 

инициативна група общини Елена и Златарица“ за срок от 8 години следните 

активи, общинска собственост: 

1.1. Помещения в сградата на Общностен център - гр. Елена, частна общинска 

собственост съгласно АОС № 1113 / 12.11.2015 г., с административен адрес: гр. Елена, 

ул. „Поп Сава Катрафилов“, с осигурен достъп за хора с увреждания (асансьор), 

както следва: 

1.1.1. Помещение № 3 (офис) с площ 10.32 кв.м., разположено на сутеренен 

етаж; 

1.1.2. Помещение № 4 (архив) с площ 9.07 кв.м., разположено на сутеренен 

етаж; 

1.1.3. Помещение № 5 (офис) с площ 9.84 кв.м,, разположено на сутеренен 

етаж; 
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1.1.4. Помещение (театрална зала със сцена) с площ 84.38 кв.м., разположено 

на втори етаж - за провеждане на информационни срещи, обществени 

обсъждания, конференции и др. 

1.2. Офис оборудване, а именно: 4 бр. компютри и принтер, както и обзавеждането, 

разположено в помещенията по т. 1.1. от настоящото решение 

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за 

безвъзмездно ползване със Сдружение „Местна инициативна група - общини Елена и 

Златарица“ при условията на т. 1 от настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвили: 

 

 

инж. Димитринка Иванова - директор дирекция „УТОС“  

 

 

Евдокия Уколова - гл. експерт „СПИРП“ 

 

19.04.2016 г., 11:45 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев - ст. юрисконсулт 

 


