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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 122 / 10.09.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 10.09.2015 г. 

 

 

Относно: Изменения и допълнения в Решение № 107 / 20.08.2015 г. относно 

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 основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 8, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 2; 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. 11а от Допълнителните разпоредби към същата; чл. 12 от Закона за общинската 

собственост и чл. 14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост в община Елена; в изпълнение на указанията, дадени с писмо 

изх. № 19-19-1-01-65 / 07.09.2015 г. на Министерство на земеделието и храните – 

управляващ орган по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Допълва свое Решение № 107 / 20.08.2015 г., както следва: 

1.1.1 Представител на нестопанския сектор: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„НАПРЕДЪК - ЕЛЕНА - 1863“ - ГР. ЕЛЕНА, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища, 

БУЛСТАТ: 000124172, адрес: гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2, 

представлявано от инж. Димитринка Борисова Иванова – председател; 

1.1.2. Представител на стопанския сектор: „БОБОВА МОГИЛА - 2000” ООД - С. 

ГОРСКО НОВО СЕЛО, регистрирано по Търговския закон, ф. д. № 1439 / 2000 г. 

на Великотърновски окръжен съд, БУЛСТАТ: 104528476, адрес: с. Горско ново 

село, община Златарица, представлявано от Маргарита Йорданова Дамянова – 

управител. 

 

 

 



 

3. Предоставя за нуждите на проекта ОФИС - стая № 108 в сградата на Общинска 

администрация, на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 – 

публична общинска собственост съгласно АОС № 283 / 25.07.2001 г., ЗАЕДНО С 

НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ. 

4. Декларира, че ОБЩИНА ЕЛЕНА НЯМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СДРУЖЕНИЕ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛЕНА - ЗЛАТАРИЦА“, вписано под № 

20081007009 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

обществено полезна дейност, БУЛСТАТ: 104702685, адрес: гр. Елена, ул. „Мир“ № 

2, вх. „А“, ет. 1, ап. 2. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


