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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

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

проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България” 2014 

- 2020 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Обявена е процедура за кандидатстване с проектни предложения по Програма за трансгранично 

сътрудничество (ТГС) „Румъния - България” 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 - „Зелени региони”, 

Специфична цел 2.1 - „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, 

ресурсите и културното наследство”. 

Община Елена има намерението да кандидатства по гореописаната процедура с проект с работно 

заглавие „Култура без граници”. Окончателното заглавие на проекта предстои да бъде уточнено 

съвместно с партньора от румънска страна. 

Заложените в проектното предложение дейности целят възстановяване на сградата на старото „изгоряло 

училище“, находящо се в УПИ II, кв. 42 по плана на гр. Елена и превръщането ѝ в художествена галерия 

с информационен център, както и да подобри достъпността и облика на прилежащите пространства. 

Намерението ни е това проектно предложение да дообогати идеите и дейностите, заложени в предишен 

проект на община Елена – „Подобряване на достъпа на населението до културни, спортни и свързани 

със свободното време и отдиха услуги и на условията на живот в община Елена”, с който през 2009 г. е 

кандидатствано по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013. 

Старото класно училище е построено през 1874 г. от уста Генчо Кънчев. През 1877 г. е опожарено. 

Повторното възстановяване става през 1880 г. от същия майстор. През 1985 г. училището е опожарено за 

втори път. В момента от сградата са останали основите и частично каменната зидария на първо ниво. 

Проектът, който община Елена ще разработи, предвижда възстановяване на сградата и уреждането й за 

художествена галерия и информационен център. В полуподземния етаж ще бъдат изградени модерни 

депа и складове за съхранение на ценния фонд от картини и икони на Музея на Възраждането. 

Предвиждат се още: реставрационни помещения, складове, санитарни възли за посетители и персонал. 

На първия етаж ще се помещава информационен център и галерия, а на втория етаж -  галерия. Ще бъдат 

реновирани прилежащите пространства, в т.ч. обществените тоалетни, а спортната площадка ще бъде 

превърната в многофункционално пространство за провеждане на културни, масови и спортни събития. 

Едно от изискванията на програма ТГС „Румъния - България“ 2014 - 2020 е инвестиционните проекти, с 

които ще се кандидатства, да бъдат във фаза „идейна“ или „техническа“, като изготвянето или 

актуализацията им да е направена не по-рано от една година преди крайната дата за подаване на 

проектното предложение (30.09.2015 г.) За целта, изготвеният и съгласуван с НИНКН преди време 

технически проект за възстановяването на сградата и преустройството ѝ в художествена галерия ще 
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бъде актуализиран и допълнен. Средствата за това са заложени в Инвестиционната програма на 

общината за 2015 г. 

Максималната допустима стойност на проектните предложения по Програма за трансгранично 

сътрудничество „Румъния-България” 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 - „Зелен регион”, Специфична цел 

2.1 - „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и 

културното наследство”, е 6 млн. евро. Приблизителната стойност на дейностите, предвидени само за 

община Елена е над 1 млн. евро. като очакваме и изчисленията от румънския партньор по проекта. 

Приносът на бенефициентите от българска и румънска страна е в рамките на 2% от общата стойност на 

предложението. Максималният срок, който програмата допуска за изпълнение на заложените дейности, 

е 36 месеца. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, в съответствие с Мярка 2.2.3. „Културно-историческо наследство“ от специфична цел 

2.2. „Разнообразяване на туристическото предлагане“ по Приоритет 2 „Развитие на туризма на базата на 

културно-историческото наследство и природния потенциал на територията“ от Общински план за 

развитие на община Елена 2014 - 2020,  Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програма за 

трансгранично сътрудничество „Румъния - България” 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 - „Зелени 

региони”, Специфична цел 2.1 - „Подобряване на опазването и устойчивото използване на 

природното наследство, ресурсите и културното наследство” 

2. Възлага на кмета на община Елена да организиран и осъществи всички необходими 

подготвителни дейности за кандидатстване по програмата, в т.ч. преговори и сключване на 

споразумение с румънски партньор, проектирания, подготовка на проектно предложение, вкл. 

използване на консултантски услуги, подаване на окомплектованото проектно предложение в 

регламентирания срок. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 
Изготвил: 

 

Светослав Петров, младши експерт „КН“ 

23.07.2015 г., 09:30 ч. 

 


