ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 41 / 06.04.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 4 / 06.04.2012 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
оперативна програма „Регионално развитие“ за създаване на общински
медицински център
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проект за създаване на общински
медицински център (лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ
с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за
престой на пациенти до 48 часа) по схема за финансиране BG161PO001 / 4.1-05 /
2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински
лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, операция
4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на приоритетна ос 4: „Местно развитие
и сътрудничество” от оперативна програма „Регионално развитие“.
2. Определя за целите на проекта да бъдат извършени строително-ремонтни работи,
включително обособяване на паркинг, в помещения, намиращи се в източното
крило и прилежащия двор на общинска сграда, намираща се в УПИ VI, кв. 26 по
плана на гр. Елена на адрес ул. „Иван Момчилов” № 52, публична общинска
собственост съгласно АОС № 178 / 12.05.1998 г.
3. Декларира, че общинското лечебно заведение за болнична помощ – „МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД ще бъде закрито в рамките на срока за
изпълнение на проекта.
4. Декларира, че предназначението на сградата / помещенията, обект на
интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5
години след неговото приключване.

5. Декларира, че създаденият по проекта медицински център няма да бъде закрит за
период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
6. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително
устройствени процедури, проектирания и съгласувания.
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