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
№ 113 / 12.09.2013 г.
ПРОТОКОЛ № 10 / 12.09.2013 г.

Относно: Потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на
община Елена за периода 2007-2013 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Елена

Р Е Ш И:
Общински съвет - Елена потвърждава, че дейностите по проект за кандидатстване
пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) - мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и
реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно
Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на
предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община
Елена за периода 2007-2013 г.:
1. Приоритет 1: „Развитие на жизнеспособна икономика”.
Мярка: 1.2.1. „Туристическа инфраструктура”.
Дейност 1.2.1.4. Реконструкция и обновяване / ремонт на обществени сгради с
историческо, културно и религиозно значение и подобряване на околните пространства,
включително вертикална планировка.
Мярка: 1.2.3. Интегрирани туристически продукти в т.ч. регионални, на базата на
КИН и други местни ресурси.
Дейност 1.2.3.4. Обогатяване на инвентара и съоръженията за отдих и развлечения.
2. Приоритет 2: „Духовно и културно развитие”, мярка:
2.2.4. Обогатяване на културно – историческото наследство.

Приоритет 2. Подобряване на социалната и културна среда.
Специфична цел 2.2. Създаване на условия за изява и разнообразяване на
свободното време на младите.
Мярка 2.3.2. Култура и свободно време.
Дейност 2.3.2.1. Развитие на нови форми на читалищна дейност и подкрепа за
съществуващите такива.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

