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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: administration.elena.bg 

 

изх. № РД.01.02-______/______.____.2014 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

  

Относно: Кандидатстване на община Елена по Процедура за подпомагане на малките 

населени места, за изпълнение на проект „Преустройство и промяна предназначение на 

Дом за деца и юноши в Дом за стари хора - с. Тодювци, община Елена” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В изпълнение на своите приоритети Министерство на инвестиционната политика 

организира процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 

благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. 

Основната цел е стимулиране на социално-икономическото развитие на най-изостаналите 

общини и населени места, като по този начин се намалят вътрешнорегионалните различия и 

ще се даде тласък на цялостното развитие на района, подобряването на жизнената среда на 

населението и създаване на заетост на местно ниво. 

Процедура е открита, за конкурентен подбор на проекти, с определен срок за 

кандидатстване, по два компонента - компонент 1: Кандидатстване с готови инвестиционни 

проекти и компонент 2: Проектиране и изпълнение на проектни предложения.  

Финансирането е осигурено от държавния бюджет, по линия на Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Общият размер на 

средствата по двата компонента на процедурата е 4 900 000 лв. без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС), 

като за отделните инвестиционни проекти, които могат да бъдат финансирани по Компонент 1 

важат следните размери на минималната и максималната стойност: минимална сума на 

инвестиционен проект: 125 000 лв. без ДДС (150 000 лв. с ДДС), максимална сума на 

инвестиционен проект: 375 000 лв. без ДДС (450 000 лв. с ДДС). 

Допустими кандидати по процедурата са общините на територията на Република 

България, които могат да кандидатстват само с проекти, отнасящи се за намиращите се на 

територията им населени места с категории 4, 5, 6, 7 и 8 съгласно Категоризацията на 

населените места в Република България, одобрена със Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 

г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на 

категоризация на общините в република България съгласно приложение № 1 и на 

категоризация на населените места в република България съгласно приложение № 2 (обн. ДВ, 

бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел). 

Планираната продължителност за изпълнение на проект не може да надвишава 3 месеца. 

Допустими дейности са: 
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1. Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като 

паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, 

възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други др.;  

2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 

изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, включително свързани дейности, 

като поставяне на указателни знаци и др.;  

3. Рехабилитация на улични мрежи, изграждане/обновяване на автоспирки;  

4. Рехабилитация на В и К мрежи;  

5. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за 

повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на 

осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и 

др.;  

6. Мероприятия по обновяване и съхранение на исторически паметници и паметници на 

културата и обновяване/изграждане на туристически обекти и атракции, екопътеки и др.;  

7. Обновяване на обществени сгради със социална значимост (социални домове и 

центрове за деца, хора в неравностойно положение и възрастни хора, здравни заведения, 

учебни и детски заведения, читалища, сгради на общински администрации, кметства и др.);  

8. Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за 

хора с увреждания.  

 

Изхождайки от изискванията, както и от готовността за включване на проекти за 

кандидатстване по процедурата, предлагаме да се подаде проектно предложение по компонент 

1 за завършване на „Преустройство и промяна предназначение на дом за деца и юноши в Дом 

за стари хора - с. Тодювци, община Елена”. 

До момента, със средства от Социалноинвестиционен фонд и МТСП е извършен 

външния ремонт на основната сграда - шумо и топло изолация, изпълнени ремонтните работи 

на втори (частично) и трети жилищни етажи, изградена е външна рампа за лица с увреждания, 

както и асансьорната кула. Остават за изпълнение кухненския блок, ОВИ, подемно 

съоръжение асансьорна кула, вертикална планировка, оборудване и обзавеждане на сградата.  

За съжаление и до настоящия момент община Елена, която няма достатъчно собствени 

средства за завършване на този социален обект, не е намерила възможност за неговото 

финансиране от други източници. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Елена следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Елена: 

 1. Дава съгласие за Кандидатстване на община Елена по процедура за подпомагане на 

малките населени места, за изпълнение на проект със социална насоченост: „Преустройство и 

промяна предназначение на дом за деца и юноши в Дом за стари хора - с. Тодювци, община 

Елена” - компонент 1: Кандидатстване с готови инвестиционни проекти. 

 2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

кандидатстване по горецитираната процедура. 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
изготвил, инж. Димитринка Иванова - директор УТОС ___________ /___.___2014 г. / 


