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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 18 / 11.03.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 11.03.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 

Държавен фон (ДФ) “Земеделие” - Разплащателна агенция (РА), обезпечаваща 

авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. по мярка 322 на 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), за Проект № 

04/322/00461 “Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, 

сключен между община Елена и ДФ „Земеделие” – РА. 

 

 

Община Елена има сключен Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. с 

Държавен фонд “Земеделие” за реализация на проект № 04/322/00461 „Обновяване и 

развитие на населените места в община Елена”.  

Съгласно клаузите на сключения договор – т. 2.3., чл. 12 от Наредба № 24 от 

29.07.2008 г. „За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по мярка „Обновяване и развитие на населените места” по ПРСР и § 20 от ПЗР на 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., община Елена 

има право на авансово плащане в размер до 50% от първоначално одобрената 

финансова помощ. 

Авансово плащане, съгласно чл. 12, ал. ал. 5 и 6 от Наредба № 24 се допуска 

след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на 

авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг 

или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от 

стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на 

запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно законодателство. 

Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед 

по ал. 5 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, 

удължен с шест месеца. 

Стойността на сключения договор е в размер на 1142632.00 (един милион сто 

четиридесет и две хиляди шестстотин тридесет и два лв.,00 ст.) лв., като срокът за 

неговото изпълнение е тридесет месеца от датата на неговото подписване.  

Въз основа на гореизложеното, на основание: чл. 21, ал.1, т.10 и т. 24, и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, 

ал.5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., За условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл.56, 

параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на 

финансова помощ № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. по мярка 322 за Проект „Обновяване 

и развитие на населените места в община Елена”, сключен между Община Елена и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС 



№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Светослав Илиев 

Симеонов, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Елена да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   

Разплащателна  агенция  в  размер  на  628 447.60 лв. ( шестотин двадесет и осем 

хиляди четиристотин четиридесет и седем лв. и шейсет ст.) за обезпечаване на 110 % от 

авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/322/00461 от 

23.12.2010 г. по мярка 322 за Проект „Обновяване и развитие на населените места в 

община Елена” сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция; 

2. Одобрява Запис на заповед; 

3. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Приложение: Запис на заповед.  

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


