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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 151 / 27.10.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 27.10.2016 г. 

 

 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Елена в полза на АСП в 

качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по 

Административен  договор  BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елена“ 

 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация  и   Административен  Договор 

№ Административен  договор  BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г.  за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020 г. сключен между Община Елена и АСП чрез Дирекция 

„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ със седалище и 

адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 2, ЕИК по 121015056, 

представляван от Изпълнителен директор на АСП, чрез директор Дирекция „МСПЕИ“  

и началник отдел „Счетоводство и плащания“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Упълномощава  кмета  на  община Елена инж. Дилян Стефанов Млъзев  да  

подпише  Запис  на заповед без протест и без разноски, платим на 

предявяване в полза на Агенция за социално подпомагане в качеството му 

на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020 г. размер  на 2 428,80/две хиляди 

четиристотин двадесет и осем лв. и 80 ст./ за обезпечаване на 100 % от 

стойността на допустимия аванс по Административен  Договор 

BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на 

топъл обяд в община Елена“. 

 

 

 



 

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

получаване на авансовото плащане по Административен  Договор 

BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. и да ги представи пред 

Управляващия орган на Оперативна програма  за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020 г. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


