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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 18 / 17.02.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 2 / 17.02.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по Оперативна програма „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.9, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие 
на туризма”, операция  3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: 
BG161PO001/3.2-02/2011; 

2. Упълномощава кмета на община Елена да сключи споразумение с общините 
Златарица и Лясковец за съвместно кандидатстване с проектно предложение и 
изпълнение на предвидените в него дейности; 

3. Дава съгласие от бюджета на община Елена да бъде осигурен собствен принос в 
размер на 3% от сумата по бюджета към проектното предложение, но не повече от 
15 000 лв.; 

4. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия и 
процедури, вкл. подписването на съответните декларации и други документи според 
изискванията за кандидатстване, както и да внесе проектното предложение в срок до 
15.03.2012 г. 

5. Потвърждава, че при одобряване на проектното предложение, изпълнението на 
задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически 
борси, изложения и панаири, изследване на въздействието на маркетинговите и 
рекламни дейности) ще продължи за период, не по-малък от една година след 
приключване на дейностите по проекта, като при необходимост допълнително 
финансиране ще бъде осигурявано от бюджета на община Елена. 
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