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Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 44 / 11.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 11.05.2011 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие на община Елена за кандидатстване за безвъзмездна помощ 

пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по проект: BG10REDG.JR, 

съгласно Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна 

помощ за структурни реформи от Японска страна, за реализацията на Проект за 

реновиране и закупване на необходимо оборудване за зала по спортна борба „Дан Колов” 

гр.Елена – общинска собственост АОС № 36/22.07.1993 година 

 

 

Община Елена желае да кандидатства пред Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма по проект:BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация на 

управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска 

страна, за реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо оборудване за 

зала по спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – АОС № 36/22.07.1993 година. 

Целта на проекта е създаване на адекватно обезпечена материално-техническа база за 

пълноценен и безопасен достъп до спортна дейност за подрастващи младежи на територията 

на община Елена, като се подобрят възможностите за спортно развитие сред подрастващите в 

Общината, подобри техния общ здравен статус и косвено – да създаде инфраструктура, която 

би подобрила условията на живот в община Елена, респективно – да противодейства на 

тенденцията на напускане на младото население и заселването му в по-големи областни 

градове и центрове. 

Изготвена е проектна документация, като необходимите средства за реализирането на 

проекта са в размер на 157241.91 лв. 

Съгласно изискванията за кандидатстване е необходимо към набора от документи да 

бъде приложено Решение на Общински съвет за подкрепа и съгласие за интервенция върху 

общинско имущество/собственост. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

Дава съгласие община Елена да кандидатства за безвъзмездна помощ пред 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по проект: BG10REDG.JR, съгласно 

Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за 

структурни реформи от Японска страна, за реализацията на Проект за реновиране и закупване 

на необходимо оборудване за зала по спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска 

собственост АОС № 36/22.07.1993 година. 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


