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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 107 / 20.08.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 20.08.2015 г. 

 

 

Относно: Предложение относно даване на съгласие от Общински съвет Елена за 

кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на 

територията на община Елена 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1; чл. 10, ал. 2 

от Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., както и с § 1, т. 

11 а и т. 12 от Допълнителните разпоредби към същата, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

на територията на община Елена, като определя: 

1.1. Партньорите по проекта – община Елена и община Златарица; 

1.2. Водещ партньор и кандидат за финансовата помощ по проекта – община 

Елена; 

1.3. Лицето, което представлява общината в партньорството по проекта и 

подписва споразумението за партньорство – кмета на община Елена, инж. Дилян 

Млъзев; 

1.4. Проектът да се изпълнява на цялата територия на общините Елена и 

Златарица. 

 

 

 



 

2. Възлага на кмета на община Елена да покани за партньори по проекта 

заинтересованите страни, а именно: юридически лица, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища със 

седалище на територията на община Елена; лица, регистрирани по Търговския 

закон или по Закона за кооперациите със седалище на територията на община 

Елена; физически лица с адресна регистрация на територията на община Елена, 

както и текущо да осигурява публичност и информираност за дейностите по 

проекта. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


