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Р ЕШЕНИЕ  

 
№ 123/16.08.2012 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 10/16.08.2012 г. 

 
Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 
от Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на 
центрове за отдих, свободно време и спорт 
 

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.17, ал.1, т.т.5 и 10 от 
същия, както и в съответствие с Приоритет 2 „Подобряване на социалната и културна 
среда“, Специфична цел 2.3 „Създаване на условия за изява и разнообразяване на 
свободното време на младите“, Мярка 2.3.1 „Подобрена материална база за спорт и 
Мярка 2.3.3 „“Култура и свободно време“ от Актуализирания документ за изпълнение 
на Общинския план за развитие на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 
"Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейности в свободното време 
чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения, и създаване на 
"Общностен център за творчество и диалог" в община Елена" по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.; 

2. Определя следните дейности в обхвата на проектното предложение: 
2.1. Реконструкция и основно обновяване на стадион „Чумерна” - гр. Елена; 
2.2. Реконструкция и основно обновяване на стадион в с. Константин, община 

Елена; 
2.3. Изграждане на стадион в с. Майско, община Елена; 
2.4. Промяна на предназначението, реконструкция и основно обновяване на бивша 

поликлиника – гр. Елена за общностен център. 

3. Декларира, че всички дейности по проектното предложение отговарят на 
приоритетите, целите и мерките на Актуализирания документ за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Елена; 

4. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително 
устройствени процедури, проектирания и съгласувания. 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 


